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สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman

2565 เป็นปีที่กำ�ลังจะครบรอบ 90 ปี “เมืองไทยประกันภัย” 90 ปี 
ที่เร�ได้สั่งสมประสบก�รณ์ เกิดเป็นคว�มมั่นคง เป็นองค์กรที่พร้อม
ทำ�ให้ทุกคน “ยิ้มได้... เมื่อภัยม�” อย่�งแท้จริง

ในปีท่ีผ่�นม� นับว่�เป็นช่วงเวล�ท่ีย�กลำ�บ�กของธุรกิจประกันภัย  
อันเป็นผลต่อเนื่องม�จ�กวิกฤตโควิด และไม่มีใครค�ดคิดว่� โควิด 
จะกระทบตอ่อุตส�หกรรมประกนัภยัไดม้�กขน�ดนี ้โควดิ ให้บทเรยีน
พวกเร�ไวห้ล�ยอย่�ง และสอนเร�ในหล�ยอย่�งดว้ยกนั... สอนให้เร�
ตั้งตนอยู่บนคว�มไม่ประม�ท สอนให้เร�มีสติ สอนให้เร�ต้องพึ่งพ�
ตนเอง และยังผลักดันให้เร�เรียนรู้ท่ีจะคิด พัฒน� และทดลองทำ� 
ในสิ่งใหม่ โควิด ช่วยเปิดโลกมุมใหม่ของใครหล�ยคน

สำ�หรับผม ท่ีอยู่ในธุรกิจประกันภัยม�ย�วน�น ผมมองว่� โควิด  
คือ บทสะท้อนคว�มเป็นผู้นำ�ในธุรกิจ ห�กเร�มองโควิดเป็นเหรียญ
ที่มีสองมุม แน่นอนว่� โควิดทำ�ให้หล�ยธุรกิจต้องสั่นคลอน ในธุรกิจ
ประกันภัยเอง บ�งบริษัทต้องประสบกับภ�วะข�ดทุน บ�งบริษัท 
ตอ้งปิดตวัลง ซ่ึงเป็นเรือ่งท่ีน�่ใจห�ยทีเดยีวสำ�หรับเพือ่นท่ีอยูใ่นธรุกจิ
เดียวกัน ประช�ชนผู้บริโภคก็ได้รับผลกระทบ และสุดท้�ย ภ�ครัฐ  
ก็ต้องเป็นฝ่�ยท่ีเข้�ม�ช่วยเหลือเยียวย� แต่ห�กเร�มองเหรียญ 
ในอีกด้�นหนึ่ง โควิด ทำ�ให้คนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รทำ�
ประกันภัย ในช่วงแรกของก�รแพร่ระบ�ด ผลประกอบก�รของ 
หล�ยบริษัทดีขึ้นจ�กยอดประกันโควิด แต่หลังจ�กนั้น ประสบก�รณ์ 
ก�รปรับตัว และก�รบริห�รจัดก�รของแต่ละองค์กร จะเป็นบทพิสูจน์
ท่ีสำ�คัญ เพร�ะโควิดไม่มีก�รส่งสัญญ�ณล่วงหน้� และไม่ส�ม�รถ 
ค�ดก�รณไ์ดว้�่ ยอดผูต้ดิเช้ือ ก�รกล�ยพันธุข์องเช้ือ และคว�มรนุแรง
ของอ�ก�ร จะเป็นอย่�งไร ซึ่งนี่ ล้วนกระทบโดยตรงต่อก�รว�งแผน
รับมือของหล�ยฝ่�ยด้วยกัน

In 2022, it will be the 90th anniversary of “Muang Thai Insurance.”  
It is 90 years that we have accumulated longstanding  
experience which is stabilizing our company that is ready to 
make everyone “Smile over Trouble.”

The past year has been a difficult time for the insurance  
business as a result of the COVID-19 Pandemic.  No one ever 
expected that COVID-19 will have such a big impact on the 
insurance industry.  It has given us many lessons and taught 
us many things.  For example, we should not live the life 
carelessly, be conscious and be self-reliant.  It has pushed us 
to learn to think, develop, and experiment in new things.  So, 
COVID-19 has opened up a whole new world of many people.

For my opinion, I have been in the insurance business for  
a long time. COVID-19 for me is a reflection of leadership  
in the business.  COVID-19 is like a coin with two sides.  
Certainly, COVID-19 has caused many businesses to tremble.  
In the insurance business, some companies have suffered 
losses, while some companies have had to close down.   
I am stunned by what happened to some friends who is in the 
same business.  Also, the consumers have been affected and 
the government must be the one to help.  However, if we look 
at the other side of coin, COVID-19 has made people more 
aware of the importance of having insurance.  At the beginning 
of the pandemic, the operating results of many companies had 
improved from the COVID-19 insurance sales.  But after that, 
experience, adaptation and management of each company will 
be an important proof.  Because COVID-19 has never sent 
any warning signal making it is unpredictable in terms of the 
number of people infected, virus mutation and severity of the 
symptoms.  All of these factors will all have a direct impact 
on the response planning of many parties.

สำาหรับ เมืองไทยประกันภัย เราได้รับผลกระทบ 
จากโควิดเช่นกัน แต่สิ่งที่เราเร่งดำาเนินการ  

คือการปรับกลยุทธ์องค์กร ปรับกระบวนการ 
ในการทำางาน
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สำ�หรับ เมืองไทยประกันภัย เร�ได้รับผลกระทบจ�กโควิดเช่นกัน  
แตส่ิง่ท่ีเร�เรง่ดำ�เนนิก�ร คอืก�รปรับกลยุทธอ์งคก์ร ปรับกระบวนก�ร
ในก�รทำ�ง�น เร�เร่งปรับตัวเพื่อให้ทันกับก�รเปลี่ยนแปลงสำ�คัญ  
โควิด ทำ�ให้เกิดคำ�ว่�ระยะห่�งท�งสังคม (Social Distancing)  
เป็นเหตุผลท่ีเร�และหล�ยองค์กร รุกพัฒน�ช่องท�งดิจิทัล เพื่อให้
ลูกค้�ยังคงได้รับประสบก�รณ์ท่ีดี แม้ไม่ได้เจอหน้�กัน แต่ยังรู้สึก
ได้ถึงคว�มอุ่นใจ ก่อเกิดเป็นคว�มเชื่อใจ อันเป็นสิ่งสำ�คัญของธุรกิจ
ประกันภัย และที่สำ�คัญ เร�ได้รับคว�มร่วมมือจ�กผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในทุก ๆ ส่วน ทั้งลูกค้� คู่ค้� พันธมิตร ตลอดจนพนักง�นในองค์กร 
ที่ร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยเหลือกัน และทุ่มเทเพื่อองค์กร ทำ�ให้เร�ยัง
คงเดินหน้�ได้ต่อไป อย่�งมั่นคง

ปี 2565 นี ้ยงัไม่มีใครค�ดเด�ไดว่้�จะเกดิอะไรข้ึนอกีบ้�ง แตอ่ย่�งนอ้ย 
ทุกคนได้เรียนรู้จ�กเหตุก�รณ์ท่ีผ่�นม� ทุกคนได้รับประสบก�รณ์  
และทุกคนไดเ้รยีนรูว้ธีิก�รรบัมือกบัคว�มไมแ่นน่อน ผมขอให้เร�ทุกคน 
ผ่�นพ้นช่วงเวล�นี้ไปด้วยกัน... ขอบคุณครับ

Muang Thai Insurance is also affected by COVID-19, but  
what we have been speeding up to complete is adjusting the 
Company’s strategy and improving the work processes in  
order to to keep up with the pace of important changes.  
COVID-19 has created new word ‘social distancing’ which is  
the reason why many company are proactively developing  
digital channels, so that customers can still have good  
experience even without physical meeting.  They are able to 
feel peace of mind leading to more trust to the Company, which 
is important for the insurance business.  More importantly,  
we have received good cooperation from all stakeholders, 
including customers, partners, allies and our employees  
who helped each other and have dedicated to the Company.  
With all of these, we can continue to steadily move forward.

No one can predict what will happen in 2022, but everyone 
has at least learned from past events.  Everyone has gained 
experience and learned how to deal with uncertainty.  I wish 
us all to go through this time together... Thank you.

นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา
ประธานกรรมการ

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

Muang Thai Insurance is also affected  
by COVID-19, but what we have been 
speeding up to complete is adjusting  

the Company’s strategy and  
improving the work processes



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report004 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from President and Chief Executive Officer

ในปี 2564 วิกฤตโควิด-19 ยังเป็น Virus Disruption ที่ยังมองไม่เห็น
ปล�ยท�ง ไดก้ล�ยเป็นข้อพสิจูนค์ว�มแข็งแกรง่ของทุกองคก์ร และเป็น 
สัญญ�ณเตือนครั้งใหญ่ท่ีทำ�ให้ผู้นำ�องค์กรต้องตื่นตัว และก�รตั้งตน
อยู่บนคว�มไม่ประม�ท ด้วยก�รปรับตัว สร้�งคว�มยืดหยุ่นให้ตัวเอง 
เพื่อเตรียมสู่ก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวล� ขอหยิบยก 
บทกวีซึ่งแปลโดย F.  Hilaire  “สองคนยลต�มช่อง คนหนึ่งมองเห็น 
โคลนตม คนหนึ่งต�แหลมคม มองเห็นด�วอยู่พร�วพร�ย” ซึ่งสื่อให้ 
ผู้นำ�อย่�งดิฉันและคนทำ�ง�นทุกคนมีมุมมองท่ีหล�กหล�ยมอง 
ก�รณ์ไกลและคิดนอกกรอบ

โจทย์หลักของ “เมืองไทยประกันภัย” คือ ก�รยืนเคียงข้�งคนไทย 
ในทุกวิกฤตดังเช่นที่ผ่�นม� เพื่อตอกย้ำ�คว�มมั่นใจ คว�มเชื่อมั่นใน
ก�รรบับรกิ�รดว้ยคว�มรบัผดิชอบ คว�มเช่ียวช�ญในก�รบรหิ�รง�น 
ภ�ยใต้คว�มเสี่ยงต่�ง ๆ อย่�งรอบด้�น คว�มม่ันคงของสถ�นะ
ท�งก�รเงิน และท่ีสำ�คัญ คว�มซ่ือสัตย์สุจริตซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญ 
ในก�รทำ�ง�นของช�วเมืองไทยประกันภัย ท่ีสร้�งคว�มไว้ว�งใจ 
ม�ตลอด 90 ปี

อย่�งไรก็ดี ในปี 2564 ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไปต�ม
สถ�นก�รณ์ จนเกิดปร�กฏก�รณ์ New Normal เมืองไทยประกันภัย 
ได้ปรับ Business Model ให้มีคว�มเหม�ะสมในทุก ๆ ด้�น  
อ�ทิ ก�รออกแบบและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องและรองรับ
คว�มต้องก�รม�กขึ้น มอบคว�มคุ้มครองท่ีคุ้มค่� สร้�งท�งเลือก 
ท่ีหล�กหล�ยให้กบัผู้บรโิภค  ก�รพฒัน�ช่องท�งให้บริก�ร ก�รพัฒน�
ผสมผส�นระหว่�งช่องท�งเดิม และช่องท�งดิจิทัลให้มีประสิทธิภ�พ
เพิ่มม�กขึ้น และเร่งขย�ยคว�มร่วมมือกับพันธมิตรท�งธุรกิจ 
ในกลุ่มสถ�บันท�งก�รเงิน รวมถึงขย�ยไปยังแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ  
เช่น อีคอมเมิร์ซ อสังห�ริมทรัพย์ และแอปพลิเคชัน ก�รพัฒน�
ทรัพย�กรบุคคล เน้นก�รทำ�ง�นท่ีสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์  

In 2021, the COVID-19 Pandemic was also a relentless  
disruption by virus which is one of test of the strength  
of every company.  It is a big warning to all corporate leaders 
to stay alert and conscious by adapting and being resilience  
to prepare for future changes.  It is an old quote translated 
by F.  Hilaire “Two men look out through the same bars:  
one sees the mud, and one the stars” This saying is telling  
a leader like me and everyone to have a wide range of  
perspective, being farsighted and think outside the box.

Muang Thai Insurance has its main objective as being  
alongside with Thai people in every crisis. Like past event, 
what we have been doing is help reinforce their confidence 
and trust in our services.  The Company has responsibilities,  
expertise in managing under different kinds of risk and financial 
stability.  Most importantly, we have integrity which has been 
at key of conducting business of Muang Thai Insurance people 
who have been building trust among Thai people for 90 years.

With consumer behavior changing along with changing world in 
2021, it has created the new phenomenon called New Normal.  
The Company has adjusted the business model to be suitable 
to all aspects, such as designing and  Developing products 
fit the customer’s needs, providing cost-effective coverage, 
creating wide range of options for customers,  Developing  
Service channels by combination traditional and digital  
channels to make it more efficient, strengthening relationship  
with business partners in financial institutions including  
expanding to other platforms such as e-Commerce, real estate 
and mobile application,  HR development by emphasizing on 
being adapting in working under any situation where everyone 
can be more comprehensive and able support other teams 
effectively through various employee development methods,   
Technology development by driving the business with  
innovations and InsurTech trend which will increase  
effectiveness of the internal operation such as in finance and 
accounting, purchasing and online claiming.  AI will be used 
to help with back office to improve its efficiency.

โจทย์หลักของ “เมืองไทยประกันภัย”  
คือ การยืนเคียงข้างคนไทยในทุกวิกฤต 
ดังเช่นที่ผ่านมา เพื่อตอกย้ำาความมั่นใจ  

ความเชื่อมั่นในการรับบริการ 
ด้วยความรับผิดชอบ ความเชี่ยวชาญ 

ในการบริหารงานภายใต้ความเสี่ยงต่าง ๆ  
อย่างรอบด้าน
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ทุกคนส�ม�รถทำ�ง�นได ้360 องศ� และส�ม�รถสนบัสนนุง�นสว่นอืน่ 
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ด้วยก�รยกระดับศักยภ�พก�รทำ�ง�นให้แก่ 
พนักง�น  ก�รพฒัน�เทคโนโลย ีก�รขับเคลือ่นธรุกจิดว้ยนวตักรรมใหม่  
และรับเทรนด์ InsurTech สร้�งก�รทำ�ง�นภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พ 
ม�กยิ่งข้ึน ท้ังด้�นก�รเงินและบัญชี ก�รจัดซ้ือ ก�รเคลมออนไลน์ 
ก�รนำ� AI ช่วยง�นหลังบ้�น เพ่ือส่งเสริมก�รบริห�รง�นภ�ยใน 
ให้มีประสิทธิภ�พ

ก�รสร้�งคว�มย่ังยืนท�งธุรกิจของบริษัทม�พร้อมกับแนวคิด “กำ�ไร
ท�งใจ” เมืองไทยประกันภัยไม่ได้แสวงห�กำ�ไรท�งธุรกิจเท่�นั้น  
แตมุ่่งหวังสร�้งสงัคมคณุภ�พผ�่นก�รแบ่งปันกำ�ไรท�งใจ ในก�รเป็น
ส่วนหนึ่งในก�รช่วยเหลือเยียวย�เวล�เกิดภัย รวมถึงก�รสนับสนุน  
ส่งเสริมง�นเพ่ือสังคมหล�กหล�ยในทุกมิติในช่วงวิกฤตโควิด-19  
ผ่�นกลุ่มอ�ส�กล้�ใหม่เมืองไทยประกันภัย 65 รุ่น กว่� 1,200 คน ที่
ยังสร้�งเครือข่�ยต่อไปยังครอบครัวพนักง�น เพื่อน และคนในชุมชน

ตลอดก�รทำ�ง�นอย่�งเข้มแข็งท้ังในย�มปกตแิละในย�มเกดิภยั ขอให้ 
ผู้บริห�ร พนักง�น ลูกค้� คู่ค้� พันธมิตร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภ�คสว่น เช่ือม่ันว�่ เร�ยังคงเดนิหน�้พฒัน�ผลติภณัฑแ์ละบรกิ�ร
ต่อไปอย่�งไม่หยุดย้ัง และรักษ�สัญญ�ท่ีเคยให้ไว้ เพื่อให้ทุกคน 
ยิ้มได้อย่�งอุ่นใจ ดังสโลแกน... ยิ้มได้ เมื่อภัยม�

Business sustainability of the Company is under the concept 
of “Emotional Benefit”.  Muang Thai Insurance does not only 
seek business profit, but aims to build a quality society through 
sharing and being part in helping and healing Thai people 
during the time of disaster, as well as supporting and promoting 
the social responsibility activities during the COVID-19 crisis 
through a group of employees over 1,200 people called MTI 
new volunteers.  These people also extend the network with 
their families, friends and communities.

As we have been working hard during normal times and 
disastrous times, I would like to ensure the executives,  
employees, customers, partners, allies and stakeholders that  
the Company will determinedly continue to develop our products 
and services and keep the promise to make everyone smile 
happily, like our slogan... Smile over Trouble.

(นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา)
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

   (Mrs. Nualphan  Lamsam)
President and Chief Executive Officer

Muang Thai Insurance has its main  
objective as being alongside with  

Thai people in every crisis. Like past event, 
what we have been doing is help reinforce 

their confidence and trust in our services
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Summary

หมายเหตุ	 ** อัตร�ส่วนคว�มเพียงพอของเงินกองทุนต�มระดับคว�มเสี่ยง 
  ณ 30 กันย�ยน 2564

Remark: ** Capital Adequacy Raito under Risk-Based Capital as at
  30 September 2021

สินทรัพย์รวม / Total Assets
ล้�นบ�ท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับรวม / Gross Premium Written
ล้�นบ�ท / Million Baht

กำาไรสุทธิ / Net Profit
ล้�นบ�ท / Million Baht

ส่วนของเจ้าของ / Equity
ล้�นบ�ท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net Premium Written
ล้�นบ�ท / Million Baht

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน**
Capital Adequacy Ratio**

ล้�นบ�ท / Million Baht
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หน่วย:ล้�นบ�ท / Unit: Million Baht

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 2564/2021 2563/2020 2562/2019

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  15,556.2  14,725.0  13,354.3 

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  15,516.0  14,655.0  13,268.2 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  7,924.2  7,756.2  7,343.4 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได้ Earned Premium  7,438.4  7,559.2  6,903.4 

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย Underwriting Profit  376.8  391.8  29.7 

ร�ยได้และกำ�ไรจ�กก�รลงทุน Investment Income and Gains on Investment  595.0  359.3  505.9 

กำ�ไรก่อนหักภ�ษีเงินได้ Profit before Income Tax  971.7  751.1  535.6 

กำ�ไรสุทธิ Net Profit  767.4  590.9  425.8 

เงินสำ�รองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ Unearned Premium Reserve  8,213.7  7,182.8  6,609.9 

ส่วนของเจ้�ของ Equity  6,005.0  5,428.6  5,567.6 

หนี้สินรวม Total Liabilities  24,006.1  20,156.8  17,639.8 

สินทรัพย์รวม Total Assets  30,011.0  25,585.3  23,207.4 

หน่วย:ล้�นบ�ท / Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2564/2021 2563/2020 2562/2019

มูลค่�หุ้นต�มบัญชี Book Value  101.78  92.01  94.37 

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  13.01  10.02  7.22 

เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend  Per Share* 5.2 4.51  2.90 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล (%)* Payout Ratio (%)* 40.0% 45.0% 40%

ร�ค�หุ้นสูงสุด Highest Share Price  118.50  95.75  108.00 

ร�ค�หุ้นต่ำ�สุด Lowest  Share Price  82.00  63.00  79.00 

ร�ค�หุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  110.50  85.50  85.00 

ร�ค�ปิด/กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times)  8.50  8.54  11.78 

หน่วย:ล้�นบ�ท / Unit: Million Baht

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2564/2021 2563/2020 2562/2019

อัตร�ส่วนคว�มเพียงพอของเงินกองทุน** Capital Adequacy Ratio** 277% 305% 310%

อัตร�ผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net Premium Written 9.7% 7.6% 5.8%

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(เฉลี่ย) Return on Total Assets(average) 2.8% 2.4% 1.9%

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้�ของ(เฉลี่ย) Return on Equity(average) 13.4% 10.7% 7.9%

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้�ของ (เท่�) Debt to Equity Ratio (Times) 399.8% 371.3% 316.8%

หมายเหตุ	 * อยู่ระหว่�งก�รขออนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564
 ** อัตร�ส่วนคว�มเพียงพอของเงินกองทุนต�มระดับคว�มเสี่ยง 
  ณ 30 กันย�ยน 2564

Remark: * To be approved by the 2021 Annual General Meeting
  of the Shareholders
 ** Capital Adequacy Raito under Risk-Based Capital as at
  30 September 2021
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แผนผังการจัดองค์กร
Organization Chart



สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม

IT and Digital
 Innovation Group

สายงานเลขาธิการ
องค์กร

Corporate 
Secretariat

Group

สายงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance 

Group 

สายงานการขายช่องทางธุรกิจ
ตัวแทน และสื่อสารองค์กร

Agency Distribution Channel and 
Corporate Communication Group

สายงานประกันภัยรถยนต์
Motor Group

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
Chief Financial  Officer (CFO)

ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
 Chief Operating Officer (COO)

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors เลขานุการบริษัท Company  Secretary

ฝ่ายกำากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล
Compliance and Corporate

Governance Dept.

ฝ่ายตรวจสอบภายใน  Internal Audit Dept.

คณะอำานวยการบริหาร
Executive Committee 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
Chief  Executive  Officer / President

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Management Committee

ผู้ถือหุ้น  Shareholders

กลุ่มงานขาย
ตัวแทน
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Subgroup

กลุ่มงาน
การขายตรง

Direct
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Subgroup

กลุ่มงาน
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Underwriting 
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กลุ่มงานการ
สื่อสารและ
ภาพลักษณ์

องค์กร
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กลุ่มงาน
สำารวจภัย
Surveyor 
Subgroup

กลุ่มงาน
สินไหม
รถยนต์
Motor 
Claims 

Subgroup

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

Accounting
& Finance 
Subgroup

สำานักพัฒนาธุรกิจ
และกลยุทธ์
Business	
Development	
and	Strategy
Office

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตวัแทนกรุงเทพฯ	
และปริมณฑล
Business	Sales
Agent-Bangkok	
&	Metropolitan

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทนภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
Business	Sales
Agent-North	
Eastern	Dept.

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทนภาคใต้
Business	Sales	
Agent-Southern	
Dept.	

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทนภาค
กลางและ
ตะวันตก
Business	Sales
Agent-Central	
&	Western	
Dept.

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทนภาค
ตะวันออก
Business	Sales
Agent-Eastern	
Dept.

ฝ่ายขายธุรกิจ
ตัวแทนภาค
เหนือ
Business	Sales
Agent-Northern	
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สำานักบริหารงาน
ศนูย์บริการลูกค้า
ส่วนกลาง
Customer	
Service	Center		
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ตรง	
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Corporate	
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ฝา่ยส่ือสารองค์กร
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สัมพันธ์	
Public	Relations
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รถยนต์	1	
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Dept.	1	

ฝ่ายสนับสนุน
สินไหม
ประกันภัย	
Insurance	
Claims	Support	
Dept.

สำานักพัฒนา
ระบบงาน
สารสนเทศ	
IT	Development	
Office

ฝ่ายบริหาร	
จัดการเบี้ย
ประกันภัย	
Premium					
Management		
Dept.

ฝ่ายบัญช	ี
Accounting	
Dept.

ฝ่ายกฎหมาย
Legal	Dept.

ฝ่ายการเงิน	
Finance	Dept.

สำานักกรรมการ
ผู้จัดการ
President	
Office

สำานักเลขานุการ
บริษัท	
Company	
Secretary	
Office

ฝ่ายบริหาร	
ความเสี่ยง	
องค์กร	
Risk	
Management	
Dept.	

สำานักพัฒนา	
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์หลัก	
Core	System	
Development	
Office

ฝ่ายพัฒนา	
ระบบงานดิจิทัล	
Digital	System	
Development	
Dept.

สำานักบริการ	
ระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร	
Management	
Information	
System	Service
Office

สำานักบริการ
เทคโนโลยี	
Technology	
Service	Office

สำานักปฏิบัติการ
สารสนเทศ
Information	
Operations	
Office

ฝ่ายสินไหม
รถยนต์	2	
Motor	Claims	
Dept.	2	

ฝ่ายบริหาร
จัดการอะไหล	่
Spare	Parts	
Management		
Dept.

ฝ่ายบริหาร
จัดการอู่และ
ซาก	
Partnership	
and	Salvage	
Management	
Dept.	

ฝ่ายสำารวจภัย	
ต่างจังหวัด	
Surveyor	
Department-	
Up	Country

ฝ่ายสนับสนุน	
งานสินไหม
รถยนต์	
Claim	Support	
Dept.

สำานักเรียกร้อง	
Recovery	
Office

ฝ่ายกำาหนด
ราคาและ
นโยบายการ
รับประกันภัย
รถยนต์	
Motor	
Underwriting	
Pricing	Policy	
Insurance	
Dept.	

ฝ่ายบริหารและ
ดำาเนินงานการ
ผลิตกรมธรรม์
รถยนต์
Motor
Management		
and	Processing	
Dept.

ฝ่ายขายธุรกิจ
โครงการและ
ผลิตภัณฑ์
พิเศษ	
Sales	Business	
Projects	and	
Special
Products	Dept.

2

1

1

2

1

1 1

2

3

4

5 1 1 1 1 1 1 1

2 2
2

3

4

5

6

2

3

4

2

3

4

2

3

2

3

6

7

8

1

Annual Report 2021 Form 56-1 One Report 009Muang Thai Insurance Public Company Limited



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report010 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 นายโพธิพงษ์		ล่ำาซำา
 ประธานกรรมการ

 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริก�
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	ไม่มี
 วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 •	18 มิถุน�ยน 2551
 จำานวนหุ้น • ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.268
     คู่สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.748
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 ประธ�น

กรรมก�ร บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน)	•	ประธ�นกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข 
จำ�กดั (มห�ชน)	•	ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จำ�กดั	•	ประธ�น
กรรมก�ร บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด	 •	 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท ทรัพย์ 
เมืองไทย จำ�กัด	 •	 กรรมก�ร บริษัท จุลินทร์วงศ์ จำ�กัด	 •	 กรรมก�ร บริษัท  
ภัทรสัมพันธ์ จำ�กัด	•	กรรมก�ร บริษัท สถิระพัฒน� จำ�กัด

 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.

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors
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 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์
 รองประธานกรรมการ

 การศึกษา	 •	ปริญญ�เอก ส�ข�กฎหม�ยมห�ชน มห�วิทย�ลัย CAEN ประเทศ
ฝรั่งเศส

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP/2546)	•	 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP/2550)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	30 กรกฎ�คม 2557
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.271
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร ศูนย์เลสิคและรักษ�ส�ยต�รัตนิน-กิมเบล	 •	ที่ปรึกษ� 

คณะกรรมก�รบริห�ร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�รและกรรมก�ร
บริห�ร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�รอิสระ บริษัท 
ไทยว�ฟูดโปรดักส์ จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 กรรมก�รอิสระ บริษัท ล�กูน่� รีสอร์ท  
แอนด์ โฮเท็ล จำ�กัด (มห�ชน)	•	รองประธ�นกรรมก�ร หอก�รค้�ไทย	•	กรรมก�ร 
สภ�ธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส	 •	 น�ยก สม�คมฝรั่งเศส	 •	 กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศ 
จ�เมก� ประจำ�ประเทศไทย	•	ทีป่รึกษ�สภ�มห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย	•	กรรมก�ร
ผูท้รงคณุวุฒ ิสำ�นักง�นกองทุนสนบัสนนุก�รวิจยั (สกว.)	•	กรรมก�ร สถ�บันพฒัน�
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.)	 •	 ประธ�น มูลนิธิไทย- แคน�ด�
คว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจ	•	กรรมก�ร มูลนิธิวิเทศพัฒน�	•	กรรมก�รบริห�ร ศูนย์ 
ยุโรปศึกษ�แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	•	กรรมก�ร ศูนย์กฎหม�ยภูมิภ�คแม่น้ำ�
โขง	•	กรรมก�รส่งเสริมกิจกรรม สถ�บันดนตรี กัลย�ณิวัฒน�	•	กรรมก�ร บริษัท  
สปี ออยล ์แอนด ์แกส๊ เซอรว์สิเซส จำ�กดั	•	กรรมก�ร มลูนธิสิถ�บันสิง่แวดลอ้มไทย

 Mr.	Jingjai		Hanchanlash
 Vice	Chairman

 Education	•	Ph.D. (Public Law), CAEN University, France
 Training	on	Director	Certification	Program	•	Director Accreditation Program 

(DAP/2003)	•	Audit Committee Program (ACP/2007)
 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 and Executive Director, APCO 
Plc.	•	Independent Director, Thai Wah Food Products Plc.	•	Independent 
Director, Laguna Resorts & Hotels Plc.	•	Vice Chairman of the Executive 
Board, The Thai Chamber of Commerce	•	Director, Thai-French Business 
Council	 •	President, Alliance Francaise	 •	Honorary Consul, Jamica for 
Thailand	 •	 Advisor, University of Thai Chamber of Commerce Council		
•	Honorary Director, The Thailand Research Fund (TRF)	•	Director, National 
Science and Technology Development Agency (NSTDA)	•	Chairman, The 
Canada-Thailand Economic Cooperation Foundation	•	Director, Development 
Cooperation Foundation	•	Executive Director, Centre for European Studies  
at Chulalongkorn University	 •	 Director, Mekong Region Law Center  
Foundation	 •	 Directors, Member Activities Promotion Princess Galyani 
Vadhana Institute of Music	•	Director, SPIE Oil & Gas Services Co.Ltd.		
•	Member, Thailand Environment Institute

 นางสาวสุจิตพรรณ		ล่ำาซำา
 รองประธานกรรมการ	ประธานคณะกรรมการลงทุน	กรรมการคณะอำานวยการบรหิาร	

และกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 การศึกษา	 •	ปรญิญ�โท (เกยีรตนิยิม) ส�ข�เศรษฐศ�สตร ์Cambridge University 
ประเทศอังกฤษ	 •	 ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�ร Massachusetts Institute of  
Technology ประเทศสหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP/ 
2547)	•	หลกัสตูร Executive Program, Standford Graduate School of Business, 
Standford University ประเทศสหรัฐอเมริก�

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	18 มิถุน�ยน 2551
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.017
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	รองประธ�นกรรมก�ร ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�ร ประธ�น

อำ�นวยก�รบริห�ร และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จำ�กดั (มห�ชน)	•	กรรมก�ร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิง้ จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท 
เมืองไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด	 •	กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำ�กัด	 •	กรรมก�ร 
บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำ�กัด

 Ms.	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, 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		

กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง	และกรรมการคณะกรรมการลงทุน

	 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�รก�รศึกษ� Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Certification Program (DCP  
รุ่น 67/2548)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	1 มีน�คม 2553
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง 4,247,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.200%
    คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ  –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�ร บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 กรรมก�ร บริษัท ดุสิตธ�นี 

จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 กรรมก�รรองเลข�ธิก�ร หอก�รค้�ไทยและสภ�หอก�รค้� 
แห่งประเทศไทย	 •	 ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร บริษัท เมืองไทย เรียลเอสเตท  
จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 กรรมก�ร บริษัท สุวรรณช�ด จำ�กัด ในพระบรมร�ชูปถัมภ์		
•	กรรมก�รสภ�มห�วิทย�ลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ	•	กรรมก�ร 
มูลนิธิโรงพย�บ�ลสมเด็จพระยุพร�ช	 •	 กรรมก�ร บริษัท บ้�นบึงเวชกิจ จำ�กัด	
•	 กรรมก�รกล�ง มูลนธิริ�ม�ธบิด ีในพระบรมร�ชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันร�ชสดุ�ฯ  
สย�มบรมร�ชกุม�รี	 •	 กรรมก�ร มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิช�ก�รและพัฒน�
ม�ตรฐ�นวิทย�ศ�สตร์ศึกษ�	•	กรรมก�ร มูลนิธิรักษ์ไทย	•	กรรมก�ร มูลนิธิรอยัล
แบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้�ฯ	•	ประธ�นกรรมก�ร มูลนิธิม�ด�มแป้ง	•	ที่ปรึกษ�
คณะกรรมก�ร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด	•	ที่ปรึกษ�กรรมก�รผู้จัดก�ร  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 ประธ�นกิตติมศักดิ์ บริษัท  
ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จำ�กัด	 •	 กงสุลกิตติมศักดิ์ ส�ธ�รณรัฐลิทัวเนีย ประจำ�
ประเทศไทย	 •	 ประธ�นสโมสรก�รท่�เรือ เอฟซี	 •	 ท่ีปรึกษ�สำ�นักง�นทรัพย์สิน 
ส่วนพระมห�กษัตริย์	 •	 กรรมก�รเอกลักษณ์ของช�ติ คณะกรรมก�รเอกลักษณ์
ของช�ติ	 •	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคง 
ของมนุษย	์ •	ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย 
(IOD)	•	กรรมก�ร บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำ�กัด (มห�ชน)

 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) Class 67/2005

	 Date	of	Appointment	 •	 March 1, 2010
	 No.	of	Shares	 •	 Her 4,247,715 Shares equivalent to 7.200%
       Spouse - Shares equivalent to -
	 Working	Experience	over	Past	5	Years
	 •	Director, Phatra Leasing Plc.	•	Director, Dusit Thani Co., Ltd.	•	Deputy 

Secretary Secretary General, Board of Trade of Thailand and The Thai 
Chamber of Commerce	•	Advisor, Muang Thai Real Estate Plc 	•	Director, 
Suvarnachad Company Limited under the Royal Pratonage	 •	Qualified 
Committee, Assumption University Council	•	Director, The Crown Prince 
Hospital	•	Director, Baanboung Vetchakij Co.,Ltd.	•	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, the Royal Bangkok Symphony Orchestra Foundation	
•	Chairman Madamepang foundation	•	Advisor, Muang Thai Group Holding  
Co., Ltd.	 •	Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Plc.		
•	Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd.	•	Honorary consul, 
The republic of Lithuania for Thailand	•	Chairman Port F.C.	•	Advisor to 
the Crown Property Bureau	•	Member, Thailand National Identity Board		
•	The expert panel, Ministry of Social Development and Human Security		
•	Advisor to the Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD)		
•	Director, Do Day Dream Plc.
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 นายสาระ		ล่ำาซำา
 กรรมการ	กรรมการคณะอำานวยการบริหาร
	 และกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 การศึกษา	 •	Master of Science in Administration, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Certification Program (DCP/ 
2543)	•	หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School, 
ประเทศสหรัฐอเมริก� • หลักสูตร Global Business Leaders Program, LEAD 
Business Institute, a partner of Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริก�

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	18 มิถุน�ยน 2551
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.640
     คู่สมรส -	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	–
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ประธ�นเจ�้หน�้ท่ีบรหิ�ร บรษัิท เมอืงไทยประกนัชีวติ จำ�กดั (มห�ชน)	•	ประธ�น

เจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�ร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด	•	ประธ�น 
เจ้�หน้�ที่บริห�ร และกรรมก�ร บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จำ�กัด	•	กรรมก�ร ประธ�น
อำ�นวยก�รบริห�ร และกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จำ�กัด 
(มห�ชน)	 •	 กรรมก�ร และกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด 
(มห�ชน)	•	กรรมก�ร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�ร
อิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�ร บริษัท เมืองไทย 
กรุ๊ป เซอร์วิส จำ�กัด	•	กรรมก�ร บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จำ�กัด	•	กรรมก�ร บริษัท 
บริษัท ยุพยงค์ จำ�กัด • กรรมก�ร บริษัท ที.ไอ.ไอ. จำ�กัด (สถ�บันประกันภัยไทย)	
•	รองประธ�นกรรมก�ร Sovannaphum Life Assurance PLC.	•	กรรมก�รและ
ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง MB Ageas Life Insurance Co.Ltd.		
•	กรรมก�ร บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำ�กัด	•	น�ยกสม�คม สม�คมประกัน 
ชีวติไทย	•	กรรมก�ร สม�คมนกัว�งแผนก�รเงนิไทย	•	กรรมก�ร และประธ�นสม�คม
ก�รค้�กลุ่มก�รเงิน ก�รลงทุน และก�รประกัน สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย		
•	 ท่ีปรึกษ� สม�คมนักคณิตศ�สตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย	 •	 รองประธ�น
กรรมก�ร สภ�ธรุกจิประกนัภยัไทย • น�ยกสม�คม (YPO Glod) สม�คมไทยแลนด์ 
แชปเตอร ์ยัง เพรสซิเดนท์ส ออรแ์กนไนเซช่ัน องิค์	•	กรรมก�ร มลูนธิ ิพล.ต.อ. เภ� 
ส�รสนิ	•	กรรมก�ร ส ภ�มห�วทิย�ลยักรงุเทพ	•	กรรมก�รบรหิ�ร มลูนธิโิรงพย�บ�ล
ตำ�รวจ ในพระบรมร�ชินปูถมัภ	์•	กรรมก�รกติตมิศกัดิ ์มูลนธิโิรคมะเรง็ โรงพย�บ�ล
ศิริร�ช •กรรมก�ร บริษัท ยุพงษ์ จำ�กัด	 •	 กรรมก�รอำ�นวยก�รจัดห�ทุนอ�ค�ร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� มห�ร�ชินี (อ�ค�รศูนย์ก�รแพทย์เฉพ�ะท�งโรงเด็ก) 
มูลนิธิโรงพย�บ�ลเด็ก สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี

 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.	 •	 Director and  
Chairman of Risk Committee, MB Ageas Life Insurance Co., Ltd.	•	Director, 
Fuchsia Venture Capital Co., Ltd.	•	President, The Thai Life Assurance 
Association (TLAA)	•	Director, Thai Financial Planner Association	•	Director 
and Chairman, The Trade Association of Finance, Investment and  
Insurance Group, The Thai Chamber of Commerce • Advisor, The Society 
of Actuaries of Thailand	•	Vice Chairman, The Federation of Thai Insurance 
Organization	•	Association President (YPO Glod), Thailand Chapter Young 
Presidents Organisation, Inc.	•	Director, Pol. Gen. Pow Sarasin Foundation 
(Former name; Narcotics Control Foundation)	•	Director, Bangkok University 
Council	 •	Executive Director, Police General Hospital Foundation Under 
the Royal Patronage.	•	Honorary Director, The Cancer Foundation Siriraj 
Hospital	 •	Director, Yupong Co., Ltd.	 •	Member of Funding Committee  
for the 80th Birthday Anniversary Queen Sirikit Building (Children’s Hospital  
Specialized Medical Center Building), Children’s Hospital Foundation  
Queen Sirikit National Institute of Child Health
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 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย
 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรฐัอเมรกิ�
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Certification Program  

(DCP) รุ่น 24/2547 •	 หลักสูตร Chartered Director Class (CDC รุ่น 1)		
•	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 15/2547)	 •	หลักสูตร  
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 2/2547 •	 หลักสูตร Finance for  
Non-Finance Director (FND) รุ่น 8/2547 •	หลักสูตร Directors Forum รุ่นที่ 1

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	29 ตุล�คม 2552
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	 ท่ีปรึกษ�กิตติมศักดิ์ หอก�รค้�ไทยรัสเซีย	 •	 ผู้พิพ�กษ�สมทบศ�ลทรัพย์สิน

ท�งปัญญ�และก�รค้�ระหว่�งประเทศกล�ง	 •	 กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�ร 
ตรวจสอบ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน และกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 
และกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคช่ัน จำ�กัด (มห�ชน)		
•	 ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�ร สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD)		
•	ที่ปรึกษ�ประจำ� คณะกรรม�ธิก�รก�รเศรษฐกิจ ก�รเงิน และก�รคลัง สภ�นิติ 
บัญญัตแิห่งช�ต ิ(สนช.)	•	กรรมก�ร สภ�ธรุกจิไทย - สหภ�พยุโรป (EU)	•	กรรมก�ร
ที่ปรึกษ� บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จำ�กัด

 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 24/2004	•	Chartered Director Class (CDC) Class 1	•	Director 
Accreditation Program (DAP) Class 15/2004 •	Audit Committee Program 
(ACP) Class 2/2004 •	Finance for Non-Finance Director (FND) Class 8/2004 
•	Directors Forum (Class 1)

 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	•	Associate Judge, 

The Central Intellectual Property and International Trade Court	•	Independent 
Director, Chairman of the Audit Committee Nomination and Remuneration 
Committee and Director of Risk Management and Corporate Governance,  
Interlink Company Limited Tom Communication Co., Ltd.	•	Advisor to the Board  
of Directors, Thai Institute of Directors (IOD)	•	Advisor, The Committee on 
Economics, Monetary Affairs and Finance, The National legislative Assembly 
(NLA)	•	Member of the Thai- EU Business Council	•	Advisory Director, 
Green General Products Co., Ltd.

 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม
 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

 การศึกษา	 •	ปริญญ�เอก ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยพิทซ์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP/ 
2557)	•	หลกัสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP/2562)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	29 เมษ�ยน 2553
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�ร บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จำ�กัด (มห�ชน)	•	ที่ปรึกษ�กรรมก�ร 

ผู้จัดก�ร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�ร บริษัท รักษ� 
คว�มปลอดภยั เมอืงไทยแมเนจเม้นท์ จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท เอช อ�ร ์เซอรว์สิเซส  
จำ�กัด	 •	กรรมก�ร บริษัท ไดเร็ค ทร�เวล จำ�กัด	 •	กรรมก�ร บริษัทหลักทรัพย์
จัดก�รกองทุน เดน�ลี เพรสทีจ จำ�กัด	 •	 อนุกรรมก�รตรวจสอบ กองทุนเงินให้ 
กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	•	กรรมก�รลงทุน สภ�ก�ช�ดไทย

 Mr.	Asoke		Wongcha-um
 Independent	Director,	Chairman	of	the	Nomination
	 and	Remuneration	Committee	and	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	 •	ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ (ก�รเงิน) The Wharton Graduate 
School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP/2553)	 •	 หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC/2553)	
•	หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2556)	 •	 Capital Market 
Academy Leadership Program (2557)	•	หลักสูตร Advanced Management 
Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริก� (2558)	•	หลักสูตร  
Role of Chairman Program (RCP/2559)	 •	 หลักสูตร Advance Audit  
Committee Program (AACP/2561)	 •	หลักสูตร Driving Company Success  
with IT Governance (ITG/ 2563)	 •	 หลักสูตร Board Nomination and  
Compensation Program (BNCP/2563)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	25 เมษ�ยน 2556
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�ร บริษัท เมตต�กิจ จำ�กัด	 •	ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ รองประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� และกำ�หนด
ค่�ตอบแทน และบรรษัทภิบ�ล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)		
•	กรรมก�ร บรษัิท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จำ�กดั	•	กรรมก�ร ประธ�นคณะกรรมก�ร 
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร บริษัท 
บี.กริม เพ�เวอร์ จำ�กัด (มห�ชน)	 •	 หัวหน้�คณะท่ีปรึกษ�ของคณะกรรมก�ร
บริห�รทรัพย�กรส่วนบุคคล สภ�ก�ช�ดไทย	 •	 กรรมก�รอำ�นวยก�รกลุ่มบริก�ร
ท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ และโรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี 
ณ ศรีร�ช� สภ�ก�ช�ดไทย	 •	 กรรมก�ร บริษัทก�รบินไทย จำ�กัด (มห�ชน)		
•	 ท่ีปรกึษ�คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลสมเดจ็พระบรมร�ชเทว ีณ ศรีร�ช� 
สภ�ก�ช�ดไทย	 •	 ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร โรงพย�บ�ลจุฬ�ลงกรณ์ 
สภ�ก�ช�ดไทย	•	อนกุรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง ตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย	
•	อนุกรรมก�รเตรียมกำ�ลังคนภ�ครัฐ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้�ร�ชก�รพลเรือน

 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	•	Director Accreditation Program 
(DAP/2010)	 •	Role of Compensation Committee (RCC/2010)	 •	Director 
Certification Program (DCP/2013)	•	Capital Market Academy Leadership 
Program (2014)	 •	 Advanced Management Program, Harvard Business 
School, U.S.A. (2015)	•	Role of Chairman Program (RCP/2016)	•	Advance 
Audit Committee Program (AACP/2018)	•	Driving Company Success with 
IT Governance (ITG/2020)	•	Board Nomination and Compensation Program 
(BNCP/2020)

 Date	of	Appointment	 •	 April 25, 2013
 No.	of	Shares	 •	 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 and Chairman of Nomination and Compensation  
Committee and Member of Corporate Governance Committee, B.Grimm 
Power Plc.	•	Chief Advisor to HR Management Committee, The Thai Red  
Cross Society	 •	 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 International Plc.	•	Advisor to the Executive Committee, Queen 
Savang Vadhana Memorial Hospital TheThai Red Cross Society	•	Advisor  
to the Executive Committee, King Chulalongkorn Memorial Hospital  
The Thai Red Cross Society	•	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	และเลขานุการคณะอำานวยการบริหาร	กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการ
	 ความเสี่ยง	กรรมการคณะกรรมการลงทุน	และรักษาการเลขานุการบริษัท

 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ (ก�รเงินและก�รบัญชี) มห�วิทย�ลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) รุ่น 78/2552

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	29 ตุล�คม 2557
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ผูบ้รหิ�รสงูสดุด�้นก�รเงนิ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จำ�กดั (มห�ชน)	•	รองประธ�น 

คณะกรรมก�ร และรองประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เอสที เมืองไทย
ประกันภัย จำ�กัด	•	กรรมก�ร มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม	•	กรรมก�ร และเลข�นุก�ร มูลนิธิ 
ม�ด�มแป้ง	 •	 กรรมก�ร สม�คมนิสิตเก่�คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 •	 กรรมก�ร มูลนิธิศิษย์เก่�มห�วิทย�ลัยวิสคอนซิน
ประเทศไทย

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

 Education	•	M.B.A (Finance & Accounting) University of Wisconsin,  
Madison, U.S.A.

 Training	on	Director	Certification	Program	•	Director Accreditation Program 
(DAP) 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
	 •	Chief Financial Officer, Muang Thai insurance Plc.	•	Vice Chairman and 

Vice Chairman of the Audit Committee, ST Muang Thai Insurance Co., 
Ltd.	 •	Director, Muang Thai Yim Foundation	 •	Director and Secretary,  
Madame Pang Foundation	•	Director, Member of Faculty of Commerce and 
Accountancy of Chulalongkorn University Alumni Association	 •	Director, 
Wisconsin Alumni Association Thailand

 นายพิลาศ		พันธโกศล
 กรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท ส�ข�ก�รจัดก�รก�รเงนิ West Coast University ประเทศ
สหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP รุ่น 39/2548)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	24 กุมภ�พันธ์ 2559
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.017
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ บรษัิท เมืองไทยประกนัภยั  

จำ�กัด (มห�ชน)

 Mr.	Pilas	Puntakosol
 Independent	Director	and	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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 นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน		แคมเพน
 กรรมการ

 การศึกษา	 •		ปริญญ�โท ส�ข�คณิตศ�สตร์ประกันภัย University of Amsterdam, 
ประเทศเนเธอร์แลนด	์•	ปริญญ�โท ส�ข�ก�รตล�ด Tilburg University, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์	•	Fellow of Dutch Actuarial Association	•	Fellow of Actuarial 
Society of Hong Kong

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	ไม่มี 
 วันท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการ	 •	27 เมษ�ยน 2559
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส  - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�ร We Therapy Limited	•	กรรมก�ร และ Chief Commercial Officer, 

AGEAS Asia services Limited	•	กรรมก�ร East West Ageas Life Insurance 
Corporation	 •	 กรรมก�ร Etiqa Insurance Pte Ltd.	 •	 กรรมก�ร Etiqa Life  
International (L) Ltd.	•	กรรมก�ร Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd.	•	กรรมก�ร 
Etiqa General Insurance Berhad	•	กรรมก�ร Etiqa Life Insurance Berhad		
•	กรรมก�ร Etiqa Takaful Berhad	•	กรรมก�ร 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

 นายประเวช		องอาจสิทธิกุล
 กรรมการอิสระ

 การศึกษา	 •	ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ ส�ข�ระบบสนับสนุนก�รตัดสินใจ New 
Hampshire College ประเทศสหรฐัอเมรกิ�	•	ปรญิญ�โท บรหิ�รธรุกจิ ส�ข�ก�รเงนิ  
New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริก�

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Certification Program (DCP/ 
2550)	•	หลกัสตูร Advanced Senior Executive Program (ASEP), Northwestern 
University (Kellogg), ประเทศสหรัฐอเมริก�	•	หลักสูตร Corporate Governance 
for Capital Market Intermediaries (CGI/2559)	•	หลักสูตร Ethical Leadership 
Program (ELP/ 2560)	•	หลักสูตร Director Leadership Certification Program 
(DLCP/2564)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	25 เมษ�ยน 2561
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 

ค่�ตอบแทน ธน�ค�ร สแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ไทย จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�รอิสระ  
และประธ�นกรรมก�ร บริษัท หลักทรัพย์ไอร่� จำ�กัด (มห�ชน)	•	กรรมก�รอิสระ  
บริษัท แอดว�นซ์เมดิคอล เซนเตอร์ จำ�กัด	 •	 ท่ีปรึกษ�คณะกรรมก�รลงทุน 
สภ�ก�ช�ดไทย	•	กรรมก�ร และประธ�นกรรมก�รบรหิ�ร บรษัิท ส�ยก�รบินนกแอร ์ 
จำ�กัด (มห�ชน)

 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.

 Training	on	Director	Certification	Program	•	Director Certification Program 
(DCP/2007)	•	Advanced Senior Executive Program (ASEP), Northwestern  
University (Kellogg), U.S.A.	 •	Corporate Governance for Capital Market  
Intermediaries (CGI/2016)	 •	 Ethical Leadership Program (ELP/2017)		
•	Director Leadership Certification Program (DLCP/2021)

 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.	 •	 Independent Director and Chairman, AIRA Securities Plc.	
•	 Independent Director, Advance Medical Center Co., Ltd.	 •	 Investment 
Advisory Board, The Thai Red Cross Society	•	Director and Chairman of 
the Executive Board, Nok Airlines Plc.
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 นายบุญชัย		โชควัฒนา
 กรรมการอิสระ	และ	กรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 การศึกษา	 •	ปริญญ�ศิลปศ�สตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถ�บันเทคโนโลยี 
ร�ชมงคลพระนคร	•	ปริญญ�บริห�รธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ส�ข�ก�รจัดก�ร 
โลจิสติกส์และซัพพล�ยเชน มห�วิทย�ลัยสวนสุนันท�	 •	 ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม	 •	ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิต
กติตมิศกัดิ ์ส�ข�นเิทศศ�สตร ์มห�วทิย�ลยันเรศวร	•	ปรญิญ�ตร ีศลิปศ�สตรบัณฑติ  
ส�ข�รัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 
รุ่น 3/2546)	•	หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่น 68/2548)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	27 กุมภ�พันธ์ 2562
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ประธ�นกรรมก�ร บรษัิท ฟ�รอ์สีท์ เฟม ไลน ์ดดีบีี จำ�กดั (มห�ชน)	•	ประธ�นกรรมก�ร  

บรษัิท สหพฒันพิบูล จำ�กดั (มห�ชน)	•	กรรมก�ร บรษัิท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟดูส ์จำ�กดั  
(มห�ชน)	•	กรรมก�ร บริษัท สหพฒัน�อินเตอรโ์ฮลดิง้ จำ�กดั (มห�ชน)	•	กรรมก�ร บรษัิท  
ซันรอ้ยแปด จำ�กดั	•	ประธ�นกรรมก�ร บรษัิท สห ลอวส์นั จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท  
รว่มอิสสระ จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท ม้ังค ์โปรดกัช่ัน จำ�กดั	•	รองประธ�น และประธ�น 
กรรมก�รบรหิ�ร บรษัิท ทิพย์ว�รนิวฒัน� จำ�กดั	•	ประธ�นกรรมก�ร บรษัิท อินทิเกรเตด็  
คอมมิวนเิคช่ัน จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท สป�-ทูเดย์-ฟ�รอี์สท์ (ประเทศไทย) จำ�กดั	
•	กรรมก�ร บริษัท เมียนม�ร์-สป�-ทูเดย์-ฟ�รอ์สีท์ จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท ไลออ้น  
(ประเทศไทย) จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท ชัยลด�ดล จำ�กดั	•	กรรมก�ร บรษัิท โชคชัยพบูิล  
จำ�กัด	•	กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท โชควัฒน� จำ�กัด	•	กรรมก�ร บริษัท คอกเซค  
เคมิเคิล อินดัสทรี จำ�กัด	 •	สม�ชิกสภ�นิติบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.)	 •	กรรมก�ร 
บริษัท ซันเวดดิ้ง เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 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) Class 3/2003	•	Director Certification Program (DCP) Class 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, Saha Pathanapibul Plc.		

•	Director, 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.	•	Managing  
Director, Chokwattana Co., Ltd.	•	Director, Cocksec Chemical Industry Co., Ltd.		
•	Member of the National Legislative Assembly of Thailand	 •	Director 
Sunvending Technology PLC.

 นายฮาน		ม็อง		ซิว
 กรรมการ	กรรมการคณะอำานวยการบริหาร	กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง	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 สิงห�คม 2562
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ส�ยง�นลงทุนและส�ยง�นคณิตศ�สตร์ บริษัท เมืองไทย

ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

 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.
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 นายธนวรรธน์		พลวิชัย
 กรรมการ
 
 การศึกษา	 •	Director of Philosophy, Applied Statistics and Research Methods,  

University of Northen Colorado, USA	•	พฒัน บรหิ�รศ�สตรม์ห�บัณฑิต (พัฒน�ก�ร 
เศรษฐกิจ - ว�งแผนเศรษฐกิจ, เกียรตินิยมดี) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลกัสตูร Successful Formulation & Execution 
Strategy (SFE 26/2559) •	หลักสูตร Director Certification Program (DCP  
รุ่น 224/2559) •	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (ACP รุ่น 
27/2560) •	หลักสูตรBoard Nomination and Compensation Program (BNCP 
รุ่น 7/2562)

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 •	28 พฤษภ�คม 2563
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	อธกิ�รบด ีมห�วทิย�ลยัหอก�รค�้ไทย	•	คณะกรรมก�รบรหิ�รกองทุนสล�กกนิแบ่ง 

รฐับ�ลเพือ่พฒัน�สงัคม และคณะกรรมก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดแีละคว�มรบัผดิชอบ
ตอ่สงัคม สำ�นกัง�นสล�กกนิแบ่งรฐับ�ล	•	ประธ�นกรรมก�รบรษัิท และกรรมก�รอสิระ  
บมจ.โรงพย�บ�ลอินเตอร์เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ	•	กรรมก�รอิสระ และกรรมก�ร
สรรห�และพจิ�รณ�ค�่ตอบแทน บมจ. สงิห์ เอสเตท	•	กรรมก�รอิสระ ประธ�นกรรมก�ร 
สรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ บมจ. นครหลวง 
แคปปิตอล	 •	 กรรมก�รในคณะกรรมก�รพิจ�รณ�ม�ตรก�รปกป้องกรมก�รค้� 
ต�่งประเทศ กระทรวงพ�ณชิย์	•	ผูท้รงคณุวฒุดิ�้นเศรษฐกจิและก�รค�้ คณะกรรมก�ร 
อ�ห�รแห่งช�ต	ิ•	กรรมก�รผู้ทรงคณุวฒุใินคณะกรรมก�ร ก�รย�งแห่งประเทศไทย

 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	•	Successful Formulation & 
Execution Strategy (SFE) Class 26/2016 •	Director Certification Program 
(DCP) Class 224/2016 •	Advanced Audit Committee Program (ACP) Class 
27/ 2017 •	Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 
7/2019

 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

 นายกำาพล		ศรธนะรัตน์
 กรรมการอิสระ

 การศึกษา	 •	ปรญิญ�วทิย�ศ�สตรด์ุษฎบีณัฑติกิตติมศักดิ ์(ก�รบริห�รเทคโนโลย)ี 
มห�วทิย�ลยัธรรมศ�สตร	์•	ปรญิญ�โทบรหิ�รธรุกจิมห�บัณฑติ (ก�รจดัก�ร) สถ�บัน
บัณฑิตธุรกิจศศินทร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 •	 ปริญญ�โทพัฒนบริห�รศ�สตร์ 
มห�บัณฑิต (สถิติประยุกต์-วิทย�ก�รคอมพิวเตอร์) สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 •	หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP รุ่น 201/2558) 

 วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษ�ยน 2564
 จำานวนหุ้น	 •	ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
     คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 ประสบการณ์การทำางาน	ในระยะ	5	ปีย้อนหลัง
	 •	ที่ปรึกษ�ด้�น Digital Transformation สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 

และตล�ดหลกัทรัพย์	•	ผู้ช่วยเลข�ธกิ�ร ส�ยเทคโนโลยดิีจทัิลและประสทิธภิ�พองคก์ร  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์	 •	 ผู้อำ�นวยก�ร 
ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงและธรรม�ภิบ�ลองค์กร และฝ่�ยเทคโนโลยีส�รสนเทศและ 
ก�รส่ือส�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 

 Mr.	Kumpol		Sontanarat
 Independent	Director

 Education	•	Honorary Doctorate Degree (Technology Management) Thammasat  
University	•	Master of Management, Sasin Graduate Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn Univeristy	•	Master of Science (Applied 
Statistics) National Institute of Development Administration

 Training	on	Director	Certification	Program	•	Director Certification Program 
(DCP) Class 201/2015

 Date	of	Appointment	 •	 April 28, 2021
 No.	of	Shares	 •	 His - Shares equivalent to -
       Spouse - Shares equivalent to -
 Working	Experience	over	Past	5	Years
	 •	Consultant, Digital transformation The Securities and Exchange Commission,  

Thailand	•	Assistant Secretary, Digital Technology and Organizational Efficiency  
The Securities and Exchange Commission, Thailand	•	Director, Risk Management  
and Corporate Governance and the Information and Communication Technology  
Department The Securities and Exchange Commission, Thailand
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	นายสืบตระกูล		สุนทรธรรม
	 Mr.	Suebtrakul		Soonthornthum	

	นายพิพิธ		พิชัยศรทัต
	 Mr.	Bibit		Bijaisoradat

	นางมรกต		ยิบอินซอย
	 Mrs.	Morakot		Yipintsoi

	นายสุรวุธ		กิจกุศล
	 Mr.	Suravudh		Kijkusol

	นางจิตกานต์		ล่ำาซำา
	 Mrs.	Jittakarn		Lamsam

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board of Directors
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	นางสุจิตพรรณ		ล่ำาซำา
	 รองประธานกรรมการ
	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam
	 Vice	Chairman

	นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย
	 ประธานคณะอำานวยการบริหาร
	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai
	 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

 ผู้บริหารระดับสูง
 The Executives
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	นายยุตติ		ล่ำาซำา
	 Mr.	Yutti		Lamsam

	นายสุธี		โมกขะเวส
	 Mr.	Sutee		Mokkhavesa

	นายภูมิชาย		ล่ำาซำา
	 Mr.	Poomchai		Lamsam

	นางสาวระวิดา		ซอโสตถิกุล
	 Ms.	Ravida		Sosothikul

	นายธนากร		ปุรณะพรรณ์	
	 Mr.	Tanakorn		Buranaphan

	พลตำารวจเอกอชิรวิทย์		สุพรรณเภสัช
	 Pol.Gen.	Ajiravid		Subarnbhesaj

	นางวรรณพร		พรประภา
	 Mrs.	Wannaporn		Pronprapa

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Advisor to the President
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ชำานาญการทางเทคนิค
Executive Officers

 นางปุณฑริกา		ใบเงิน
	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รบัญชี จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
ปรญิญ�โทบรหิ�รธรุกจิ ส�ข�ก�รเงนิและก�รบัญช ีจ�ก University  
of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริก� สำ�เร็จหลักสูตร 
ก�รพฒัน�กรรมก�รบรษัิท (DAP) รุ่น 78/2552 จ�กสม�คมสง่เสรมิ
สถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย หลกัสตูร “วิทย�ก�รประกนัภยัระดบัสงู”  
(วปส.) รุ่น 4 จ�กสถ�บันวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง สำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) และผ่�นก�รอบรมโครงก�รสร้�ง “CEO มืออ�ชีพ” รุ่น 
2/2551 โดยสถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์ ร่วมกับสถ�บัน 
เสริมสร้�งขีดคว�มส�ม�รถมนษุย์ สภ�อตุส�หกรรมแห่งประเทศไทย 
และตล�ดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ ในปี 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 Director Accreditation Program (DAP)  
class 78/2009 from Thai Institute of Directors Association,  
Thailand Insurance Leadership Program Class 4th 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.

 นายสุรัตน์		ศรีสมบุญกุล
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ (บัญชี) จ�กมห�วิทย�ลัย 
อัสสมัชัญ (เอแบค) ปรญิญ�โท ส�ข�ระบบส�รสนเทศคอมพวิเตอร ์
จ�กมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร The 
Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance  
(ANZII) และผ่�นก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�กรรมก�รบริษัท 
(DCP) รุน่ 155 จ�กสม�คมสง่เสริมสถ�บันกรรมก�รบรษัิท เริม่ทำ�ง�น 
กับบริษัทฯ 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.  Joined the Company 
in 2019.
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 นายวาสิต		ล่ำาซำา
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ปรญิญ�ตร ีส�ข�วศิวกรรมศ�สตร ์จ�กจฬุ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ จ�ก Lehigh University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิ� ผ�่นก�รอบรม The Insurance Professional 
Program Fit for Management จ�ก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด,์ 
หลักสูตร “วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 3 จ�กสถ�บัน
วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและ 
ส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำ�ง�นกับ 
บริษัทฯ ในปี 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 3nd from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined 
the Company in 1999.

 นางจิตกานต์		ล่ำาซำา
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�ส่ือส�รมวลชน จ�ก Boston University  
ประเทศสหรฐัอเมรกิ� ผ�่นก�รอบรม Mini MBA จ�กมห�วทิย�ลยั
ธรรมศ�สตร์ หลักสูตร Senior Executive Program จ�กสถ�บัน
บัณฑิตบริห�รธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ 
ผ่�นก�รอบรมหลักสูตรก�รพัฒน�กรรมก�รบริษัท (DCP) รุ่น 4 
จ�กสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย เป็นกรรมก�ร  
บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ ในปี 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.
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 นายพงศธร		เลี่ยมนาค
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
 
 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ (ประกันภัยและทรัพย์สิน) 

จ�กมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร  
Industrial Risks Insurance หลักสูตร Insurance Programmes 
of Hospitality Industry เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ 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.

 นายพุทธา		วิริยะบวร 
 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�บริห�รธุรกิจ (ก�รประกันภัย)  
จ�กมห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร 
“วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จ�กสถ�บันวิทย�ก�ร
ประกันภัยระดับสูง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม 
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ 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 4th from Office  
of Insurance Commission (OIC).  Joined the Company in 2021. 
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 นายอภิธร		อมาตยกุล
 รองกรรมการผู้จัดการ
 
 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�รัฐศ�สตร์ จ�กจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

และปริญญ�โท ส�ข�ก�รตล�ด จ�ก New Hampshire College 
Graduate School of Business ประเทศสหรฐัอเมรกิ� ผ�่นก�รอบรม 
หลักสูตร Prudential Group Leadership Conferences, PRU 
Management 301, A Senior Management Programme โดย 
Center of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences 
Programme จ�กบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน) และ Consumer Banking Regional Marketing 
Workshop โดย ธน�ค�ร สแตนด�ร์ดช�ร์เตอร์ จำ�กัด หลักสูตร 
“วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 6 จ�กสถ�บันวิทย�ก�ร
ประกันภัยระดับสูง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม 
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ  
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 6th from Office of  
Insurance Commission (OIC).  Joined the Company in 2011.

 นายประวิทย์		จิมากร
 รองกรรมการผู้จัดการ

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี บัญชีบัณฑิต จ�กมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ 
ปรญิญ�โท MIS จ�ก Eastern Michigan University สหรฐัอเมรกิ� 
ผ่�นก�รอบรม Mini Master of Software Engineering Program 
จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ เริ่มทำ�ง�นกับบริษัทฯ ในปี 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 from Kasetsart 
University.  Joined the Company in 2016.
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 ร้อยเอกหญิง	ชญาดา		หนีพาล
 รองกรรมการผู้จัดการ

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตร์ ส�ข�คหกรรมศ�สตร์  
จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ปริญญ�โท ส�ข� Applied  
Communication จ�ก Cleaveland State University ผ่�นก�ร
อบรมหลักสูตร “วิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 8 จ�ก
สถ�บันวิทย�ก�รประกันภัยระดับสูง สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร
กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มทำ�ง�น 
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 
8th from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined  
the Company in 2017.

 นางรัชนีกร		มีสมมนต์
 รองกรรมการผู้จัดการ

 สำ�เร็จก�รศึกษ�ปริญญ�ตรี ศิลปศ�สตร์ ส�ข�วิช�ภ�ษ�ไทย จ�ก
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ผ่�นก�รอบรมหลักสูตร “โครงก�รฝึก 
อบรมเชิงปฏิบัติก�รสำ�หรับผู้ช่วยเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�ประกันภัย” 
จ�ก บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มห�ชน) เริ่มทำ�ง�นกับ
บริษัทฯ 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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report028 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 นายวิทูรณ์		ชมชายผล
 (ได้รับการแต่งตั้ง มีผล 12 พฤษภาคม 2564)

 รองกรรมการผู้จัดการ

 สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ปรญิญ�ตรี ส�ข�บัญชี (ก�รเงนิ) จ�กมห�วิทย�ลยั
หอก�รค้�ไทย ปริญญ�โท ส�ข�วิช�สื่อส�รก�รตล�ดดิจิทัล จ�ก 
มห�วิทย�ลยักรงุเทพ ผ�่นก�รอบรมหลกัสตูร “MPR’ 37 ยทุธศ�สตร ์
ส่ือส�รองค์กรให้เกิดประสิทธิภ�พและนวัตกรรมท�งก�รประช�สัมพันธ์”  
จ�กสม�คมนกัประช�สมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย เริม่ทำ�ง�นกบับรษัิทฯ  
ในปี 2548

 MR.	Vitoon		Chomchaypol
 Executive	Vice	President

 Graduated with Bachelor Degree in Accountancy (Finance) from  
The University of the Thai Chamber of Commerce, Master of  
Communication Arts in Digital Marketing Communications 
from Bangkok University.  Completed MODERN PUBLIC 
RELATIONS PROGRAM (MPR’37): Effective Corporate 
Communications Strategies, Innovative of PR and New Media 
Tools from Public Relations Society of Thailand.  Joined  
the Company in 2005.
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 1.1	 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

20 มิถุน�ยน 2551 ก้�วแรกสู่บริษัทประกันวิน�ศภัยระดับแนวหน้� 
ของประเทศไทย ภ�ยใต้ช่ือ “บริษัท เมืองไทยประกันภัยจำ�กัด 
(มห�ชน)” ก�รเปิดบันทึกหน้�ใหม่ในครั้งนี้ เกิดจ�ก “ก�รควบกิจก�ร
ระหว่�ง บริษัท ภัทรประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) และ บริษัทเมือง
ไทยประกันภัย จำ�กัด” เป็นก�รผนึกกำ�ลังครั้งประวัติศ�สตร์ของ
ธุรกิจประกันวิน�ศภัย เพื่อเพิ่มคว�มแข็งแกร่ง และศักยภ�พในก�ร
แข่งขันท�งธุรกิจ และก�รให้บริก�ร โดยรวมคว�มเช่ียวช�ญของ 
ท้ัง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซ่ึงกันและกันอย�่งลงตัว รวมไปถึง 
ก�รแสดงคว�มพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบ�ยก�รเปิดเสรีธุรกิจ 
ประกันภัยในอน�คตอันใกล้

“ด้วยเป้�หม�ยและคว�มมุ่งม่ัน เพื่อก้�วสู่ก�รเป็นบริษัทประกัน
วิน�ศภัยชั้นนำ�อันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทท่ีมีคว�มมั่นคง 
มีคว�มเป็นมืออ�ชีพด้�นก�รประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัท 
ประกนัวนิ�ศภยัของคนไทยท่ีมกี�รบรหิ�รง�นดว้ยหลกัจรยิธรรมและ
คว�มโปร่งใส ยึดหลักธรรม�ภิบ�ล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ได้รับคว�มเช่ือมั่น  
จ�กลูกค้� คู่ค้� และส�ธ�รณชนม�อย่�งต่อเนื่องด้วยเอกลักษณ์ 
ในคว�มเป็นบริษัทประกันวิน�ศภัยของคนไทย เน้นก�รบริห�รง�น
ดว้ยคว�มโปรง่ใส ยึดหลกัธรรม�ภบิ�ล ให้คว�มใสใ่จสงัคม ซ่ึงผูบ้รหิ�ร 
และพนักง�นทุกคนตระหนักถึงคว�มสำ�คัญและร่วมใจกันรักษ�ไว้
อย่�งต่อเนื่อง จ�กก�รดำ�เนินง�นท่ีมีประสิทธิภ�พประกอบกับก�ร 
ให้บรกิ�รท่ีซ่ือสตัยส์จุรติแกล่กูค�้จนไดรั้บคว�มไว้ว�งใจ ทำ�ให้ช่ือเสยีง
ของบริษัทเป็นที่รู้จักและยอมรับของส�ธ�รณชนทั่วไป

ภ�ยใต้ก�รนำ�ของคุณนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมก�รผู้จัดก�ร และ
ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร ย่ิงตอกย้ำ�คว�มเช่ือม่ัน และช่วยให้บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นท่ีรู้จักม�กยิ่งข้ึนในฐ�นะ
ก�รเป็นองค์กรภ�คธุรกิจท่ีมีนโยบ�ยให้คว�มช่วยเหลือสังคมไทย
หล�กหล�ยด�้นอย่�งต่อเนือ่ง และเร�จะยงัคงเดนิหน�้เพือ่สร้�งคว�ม
สำ�เรจ็ไปพรอ้มกับรอยย้ิมของทุกคน ดงัสโลแกน... “ย้ิมได ้เมือ่ภยัม�”

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์

วิสัยทัศน์
“ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้�ง เน้นคุณภ�พและบริก�ร 
ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล”

 1. โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท
  Structure and Operation of the Company

พันธกิจ
•	 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ
•	สร�้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุ้นในระดบัท่ีน�่พอใจ โดยก�รเตบิโตอย่�ง 
 ย่ังยนืและมผีลกำ�ไร ดว้ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย่�งมปีระสทิธภิ�พ
•	 มุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเน่ือง โดยก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมในผลิตภัณฑ์ 
 ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�ร ก�รให้บริก�รท่ีเป็นเลิศและก�รดำ�เนินง�น 
 อย่�งมีประสิทธิภ�พ
•	ยึดมั่นในบรรษัทภิบ�ล และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
•	 เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอย�กเข้�ม�ร่วมง�นด้วย ในอันดับต้น ๆ

เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) มีเป้�หม�ยขององค์กร
ในก�รดำ�เนินง�นให้กิจก�รมีคว�มมั่นคง เป็นท่ีเช่ือถือและไว้ว�งใจ
ของลูกค้� และพัฒน�กระบวนก�รด้�นต่�ง ๆ อย่�งต่อเนื่อง โดยยึด
คว�มถูกต้อง คว�มซื่อสัตย์ คว�มเที่ยงธรรมเป็นหลัก เพื่อมุ่งสู่ก�ร
เป็นบริษัทประกันวิน�ศภัยอันดับหนึ่งในใจลูกค้� สร้�งสรรค์คว�ม 
พึงพอใจสูงสุด และเป็นหนึ่งในผู้นำ�ท�งธุรกิจประกันวิน�ศภัย  
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้�ง  
เนน้คณุภ�พและบรกิ�ร ภ�ยใตห้ลกัธรรม�ภบิ�ล” ซ่ึงบรษัิทมีนโยบ�ย
ในด้�นต่�ง ๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�น ให้รวดเร็ว 
ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้บริก�รภ�ยใต้ภ�วก�รณ์
แข่งขันปัจจุบัน รวมถึงก�รพัฒน�สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงต�ม 
กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยอย่�งครบวงจร ด้วยก�รบริก�รผ่�นช่องท�ง 
ท่ีหล�กหล�ยและสร�้งคว�มพงึพอใจแกล่กูค�้สงูสดุ โดยมีก�รควบคมุ 
และตรวจสอบคุณภ�พก�รบริก�ร ตลอดจนคว�มพึงพอใจของลูกค้�
ต่อผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รอย่�งต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ยังคงมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้�
ร�ยย่อยผ�่นช่องท�งก�รจดัจำ�หน�่ยท่ีหล�กหล�ยและเนน้ก�รเตบิโต
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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 the customers and ensure service quality and 
constant engagement with the customers.
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ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีกำ�ไรโดยเตรียมก�รพัฒน�และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ให้เกิดคว�มแตกต่�งในแต่ละช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยเพื่อสนอง 
คว�มต้องก�รของผู้ เอ�ประกันภัยในแต่ละกลุ่ม รวมถึงสร้�ง 
คว�มแตกต่�งท�งด้�นก�รให้บริก�รท่ีเป็นเลิศ เพ่ือก�รขย�ยง�น 
ในฐ�นลูกค้�เดิมและเพิ่มลูกค้�กลุ่มใหม่ ๆ ให้ม�กข้ึน ท้ังนี้บริษัท 
ได้เตรียมก�รพัฒน�ช่องท�งดิจิ ทัลเพื่อขย�ยง�นไปยังลูกค้� 
ร�ยย่อยสำ�หรับกลุ่มผู้ท่ีใช้ง�นผ่�นสม�ร์ตโฟน โดยก�รพัฒน�ระบบ
แอปพลิเคชั่นผ่�นสม�ร์ตโฟนอย่�งต่อเนื่อง ท้ังด้�นก�รพัฒน�
ประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นให้ครอบคลุมถึงก�รข�ย ก�รนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่โดนใจ รวมถึงก�รให้บริก�รหลังก�รข�ย เพื่อให ้
ลูกค้�พึงพอใจม�กย่ิงขึ้นและเพ่ือตอบรับก�รเข้�สู่ยุคสังคมดิจิทัล
อย่�งเต็มรูปแบบ

โดยภ�พรวมแล้วบริษัทตั้งเป้�หม�ยท่ีจะดำ�เนินธุรกิจให้เติบโตอย่�ง
ยั่งยืนและมีคุณภ�พ โดยก�รพัฒน�ปัจจัยพื้นฐ�นในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ให้มีคว�มแข็งแกร่งและมั่นคง มุ่งเน้นพัฒน�คุณภ�พด้�นพัฒน�
ผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ มุ่งเน้นก�รพัฒน�คุณภ�พด้�นบุคล�กร เพื่อให้
ทันต่อสภ�วก�รณ์แข่งขันท�งธุรกิจในปัจจุบัน พัฒน�ช่องท�งท่ีจะ
ทำ�ให้ลูกค้�เข้�ถึงก�รให้บริก�รของบริษัทได้ง่�ยข้ึนทันกับยุคดิจิทัล 
และให้คว�มสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รต่�ง ๆ ท่ีมีคว�ม
สำ�คัญต่อก�รขย�ยตัวและก�รเติบโตของบริษัทให้มีประสิทธิภ�พ 
ย่ิงข้ึน รวมถงึก�รบรหิ�รด�้นตน้ทุนก�รดำ�เนนิง�น ก�รเพิม่กำ�ไรจ�ก
ก�รรับประกันภัยให้ดีย่ิงข้ึนเพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่�งย่ังยืนรองรับ
ก�รเติบโตของธุรกิจ ก�รให้บริก�รที่ดี สร้�งคว�มสะดวก รวดเร็วให ้
ผู้ใช้บริก�ร ครอบคลุมกลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยและช่องท�งก�รจำ�หน่�ย
ท่ัวประเทศ รวมท้ังก�รควบคุมและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 
ด้�นต่�ง ๆ ท้ังด้�นก�รพิจ�รณ�รับประกันภัยในแต่ละประเภท
ผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสัดส่วนท่ีเหม�ะสม และก�รบริห�รจัดก�รด้�น
ประกันภัยต่อ เพ่ือก�รกระจ�ยคว�มเสี่ยงภัยอย่�งเหม�ะสมและ
ลดคว�มผันผวนจ�กคว�มเสียห�ย เพ่ือให้เกิดผลกำ�ไรจ�กก�รรับ
ประกันภัยท่ีย่ังยืน บริษัทยังคงมุ่งเน้นก�รพัฒน�กระบวนก�รก�ร
ให้บริก�ร ให้มีคว�มรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พม�กย่ิงขึ้น รวมถึง 
ก�รศึกษ�นวัตกรรมใหม่ ๆ และนำ�เอ�เทคโนโลยีท�งด้�นซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์เข้�ม�ช่วยบริห�รจัดก�ร เพื่อพัฒน�กระบวนก�ร 
ก�รทำ�ง�นภ�ยในให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน และยังส�ม�รถช่วย
ลดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น ทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มม�กขึ้น 
โดยคำ�นึงถึงคุณภ�พก�รให้บริก�รท่ีเป็นเลิศและคว�มพึงพอใจสูงสุด
ของลูกค้�เป็นสำ�คัญ

แผนกลยุทธ์รองรับการการขยายตัวของธุรกิจ
ในปี 2565 - 2567

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�ม
มั่นคง เป็นท่ีเช่ือถือและไว้ว�งใจของลูกค้�ม�โดยตลอดและยังคง 
ยืนหยัดรักษ�คุณภ�พในก�รเป็นบริษัทประกันวิน�ศภัยขน�ด
ใหญ่ระดับแนวหน้� กำ�หนดเป้�หม�ยหลักในก�รมุ่งตอบสนอง 
คว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ และสร้�งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ให้อยู่ในระดับที่น่�พอใจ ด้วยก�รพัฒน�ด้�นต่�ง ๆ คือ

1.	ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
บริษัทมุ่งพัฒน�และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับสภ�วะ
เศรษฐกิจและคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีปรับเปลี่ยนไปต�มกระแส
สังคม และเพื่อให้เหม�ะกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ในแต่ละช่วงวัย 
(Gen) และช่องท�งก�รจำ�หน่�ยท่ีแตกต่�งกันออกไป โดยเฉพ�ะ 
ก�รสร�้งคว�มแตกต�่งท�งด�้นก�รให้บรกิ�รท่ีเป็นเลศิ เพ่ือรกัษ�และ
ตอ่ยอด ขย�ยง�นในฐ�นลกูค�้เดมิ และเพิม่ลกูค�้กลุม่ใหม ่ๆ  รวมถงึ 
ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับพันธมิตรท�งธุรกิจต่�ง ๆ ในก�ร 
สร้�งและขย�ยฐ�นลูกค้� เพื่อตอบโจทย์คว�มต้องก�รได้เหม�ะ
กับสถ�นะก�รณ์ สภ�วะเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลม�ก 
ยิ่งขึ้น และยังคงมุ่งเน้นพัฒน�ผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย โดยเน้นไปยัง 
ผลิตภัณฑ์สำ�หรับกลุ่มลูกค้�ร�ยย่อย เช่น ประกันอัคคีภัยสำ�หรับ
บ้�นอยู่อ�ศัย ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภ�พ ก�รประกันภัย 
ก�รเดินท�ง ประกันภัยเบ็ดเตล็ด และประกันภัยรถยนต์ รวมท้ัง 
มีก�รบริห�รจัดก�รผลิตภัณฑ์ ต�มนโยบ�ยก�รปรับร�ค�ผลิตภัณฑ ์
ให้เหม�ะสมกับต้นทุนท่ีแท้จริงในแต่ละผลิตภัณฑ์และแต่ละ 
ช่องท�งก�รข�ยอีกด้วย

2.	ด้านการบริหารช่องทางการจัดจำาหน่าย
บริษัทตั้งเป้�หม�ยในก�รขย�ยช่องก�รจัดจำ�หน่�ยให้ครอบคลุมกับ
กลุม่เป้�หม�ยท้ังลกูค�้องคก์รขน�ดใหญ่ และลกูค�้ร�ยยอ่ย ในรปูแบบ 
ช่องท�งแบบดั้งเดิม เช่น ช่องท�งสถ�บันก�รเงิน น�ยหน้� ตัวแทน 
หรือ ช่องท�งใหม่ ๆ เช่น Digital หรือ Ecosystem Partnership 
นอกจ�กนั้น มีก�รห�พันธมิตรท�งธุรกิจที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้น เป็นก�ร 
ขย�ยกลุ่มเป้�หม�ยใหม่ จ�กก�รสร้�งก�รรับรู้ใน Brand เมืองไทย
ประกันภัยท่ีผ่�นก�รประช�สัมพันธ์ภ�พลักษณ์ขององค์กรผ่�นท�ง 
CEO ท่ีมคีว�มน�่เช่ือถอื ใน Campaign เชือ่แป้ง ซ่ึงไดร้บัก�รยอมรบั
ท่ัวประเทศ ทำ�ให้ก�รขย�ยง�นในพืน้ท่ีภ�ยนอกโดยเฉพ�ะต�่งจงัหวดั
ในเมืองหลักและเมืองรองเป็นไปต�มเป้�หม�ย

3.	ด้านการพัฒนากระบวนการทำางาน
บริษัทมุ่งม่ันพัฒน�ก�รบริห�รจัดก�รภ�ยในองค์กรและกระบวนก�ร
ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รทำ�ง�นและส่งมอบ 
บริก�รท่ีเป็นเลิศให้กับลูกค้� (Service Excellent) และสร้�งคว�ม

นำาเอาเทคโนโลยีทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร ์
เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวนการ 

การทำางานภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
และยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงาน 

ทำาให้บริษัทมีกำาไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น 
โดยคำานึงถึงคุณภาพการให้บริการที่เป็นเลิศ 
และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำาคัญ
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Furthermore, the Company continuously focuses on retail 
segment through a rich selection of distribution channels.   
The Company focuses on 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 appro-
priate 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 2022 - 2024

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 
through strategic business plans as below.

1.	Development	of	insurance	products:
The Company focuses on developing and designing new 
products to suit the needs of customers by customers’ age 
group and by sales channel as behaviors are rapidly changes 
due to economic, social trends, and technology.  We aims to 
differentiate by providing excellent customer services in order 
to expand the customer base, attract new customers, and 
strengthen relationships with business partners.  The Company’s 
direction is to grow from all profitable products by focusing 
on retail customers on the products such as fire insurance 
for homes, accident and health insurance, travel insurance, 
and motor insurance.  Finally, the Company will concentrate  
on pricing management by adjusting product prices to  
align with the actual costs of each product in each sales 
channel.

2.	Distribution	channel	management:
The Company focuses on both corporate and retail customers 
through traditional distribution channels such as bancassurance, 
agent, broker, and new channels such as digital and ecosystem 
partnerships.  Moreover, the Company is seeking for strategic 

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
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ได้เปรียบในก�รแข่งขันท�งธุรกิจในยุคของก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Disruption) ซ่ึงในปี 
ท่ีผ่�นม�บริษัทได้ดำ�เนินง�นร่วมกับพันธมิตรท�งธุรกิจในก�รศึกษ�
และพัฒน�ก�รนำ�ปัญญ�ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ม�ใช้ใน
ก�รกระบวนก�รพิจ�รณ�รับประกันภัยและง�นสินไหมรถยนต์ เพื่อ
ลดระยะเวล�ในก�รทำ�ง�น ส่งมอบบริก�รที่รวดเร็วให้กับลูกค้� และ
ลดค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินก�ร นอกจ�กนี้ได้พัฒน�ระบบเทคโนโลยี
ส�รสนเทศในก�รทำ�ง�นแบบเช่ือมโยงกันท้ังระบบ (Workflow  
System) ตั้งแต่กระบวนก�รรับประกันภัยจนถึงง�นบริก�รสินไหม 
ซ่ึงจะช่วยลดข้ันตอนก�รทำ�ง�นท่ีซ้ำ�ซ้อน ส�ม�รถควบคุมคุณภ�พ
และวดัผลก�รปฏบัิตงิ�นให้ไดต้�มม�ตรฐ�นท่ีกำ�หนด ตลอดจนสร�้ง
ระบบตรวจสอบและก�รจัดทำ�ร�ยง�นซ่ึงเป็นหัวใจสำ�คัญของก�ร
พัฒน�และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง (Continuous 
Improvement) เพื่อให้บริษัทพร้อมรองรับก�รเติบโตและขย�ยธุรกิจ
ได้อย่�งเข้มแข็ง และก้�วสู่ก�รเป็นบริษัทประกันวิน�ศภัยช้ันนำ� 
ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล

4.	ด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
บริษัทฯ มีแผนก�รพัฒน�บุคล�กรขององค์กร เน้นก�รฝึกอบรม
ให้คว�มรู้แก่พนักง�นทุกระดับ ไม่ว่�จะเป็นคว�มรู้ด้�นประกันภัย 
คว�มรูท้�งด�้นก�รบรหิ�รก�รทำ�ง�น และคว�มรูด้�้นเทคโนโลยีเพือ่
ก�รบริก�รลูกค้�ที่ดียิ่งขึ้น โดยมีก�รจัดอบรมผ่�น e-Learning และ
โครงก�รต่�ง ๆ ทั้งจ�กภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งต่อเนื่องเป็น
ประจำ�ทุกปี รวมท้ังก�รบรหิ�รและพัฒน�โอก�ส ก�รเตบิโตก�้วหน�้ใน
ส�ยอ�ชีพของพนักง�น (Career Management and Development) 
และจัดทำ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง (Succession Plan) เพื่อพัฒน�
พนักง�นให้มีคว�มพร้อม รองรับก�รเติบโตของบริษัท โดยมุ่งเน้น
ก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมค่�นิยมขององค์กรด้�นก�ร
ให้บริก�ร “Customer Driven เป็นหนึ่งในใจ”  และยังคงรณรงค์ให้มี
ก�รดำ�เนนิก�รอย่�งตอ่เนือ่ง กำ�หนดเป็นแนวท�งและหัวใจหลกัสำ�คญั 
ให้แก่พนักง�นทุกระดับยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน เพื่อสร้�งคว�ม 
เป็นเลิศสูงสุดท�งด้�นก�รให้บริก�ร

5.	ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนือ่งจ�กพฤตกิรรมลกูค�้เปลีย่นไปต�มคว�มก�้วหน�้ท�งเทคโนโลยี 
จึงจำ�เป็นต้องพัฒน�ก�รให้บริก�รภ�ยในองค์กรอย่�งต่อเนื่อง เพื่อ
สอดรับกับคว�มเปลี่ยนแปลงและส�ม�รถแข่งขันเพ่ือตอบสนองกับ
คว�มต้องก�รต่�ง ๆ ของลูกค้�ในทุกกลุ่มเป้�หม�ย ให้เกิดคว�ม
ประทับใจ และเชื่อมั่นในก�รให้บริก�รในทุก ๆ ขั้นตอน โดยบริษัทฯ 
ได้ศึกษ�นวัตกรรมใหม่ ๆ และนำ�เอ�เทคโนโลยีท�งด้�นซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์เข้�ม�ช่วยบริห�รจัดก�ร เพื่อพัฒน�กระบวนก�รก�ร
ทำ�ง�นตลอดจนก�รให้บริก�รให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึนเช่น AI, 
Social Marketing, Cloud Technology, Enterprise Resource 
Planning, Business Process Management, Robotic Process 
Automation, Mobile Application หรือ Web Application ต่�ง ๆ  
ม�พฒัน�ระบบก�รทำ�ง�นในองคก์ร เพ่ือลดระยะเวล�ก�รดำ�เนนิง�น 
ให้กระชับและเพือ่เพิม่คว�มสะดวก รวดเรว็ ให้กบัลกูค้�หรอืผูใ้ชบ้รกิ�ร  
อีกท้ังยังส�ม�รถช่วยลดค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รดำ�เนินง�น รวมท้ังมุ่ง 

พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ โปรแกรมซอฟแวร์ต่�ง ๆ อย่�ง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนง�นด้�นก�รบันทึก ประมวลผล วิเคร�ะห์
ข้อมูลต่�ง ๆ รวมถึงก�รพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศเพ่ือก�ร
ดำ�เนินง�นต่�ง ๆ ท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร โดยพัฒน�ระบบ 
e-Commerce, e-Policy, e-Claim, e-Service ให้ส�ม�รถสนับสนุน
ง�นด้�นก�รข�ยและก�รให้บริก�รต่�ง ๆ  กับตัวแทน และลูกค้�ทัว่ไป
ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

6.	ด้านการประชาสัมพันธ์	ภาพลักษณ์	แบรนด์
ก�รมุ่งเน้นก�รประช�สัมพันธ์เพื่อตอกย้ำ�คว�มเช่ือมั่น และคว�ม 
น่�เช่ือถือ ด้วยคว�มม่ันคงท�งธุรกิจท่ีมีคว�มซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งเน้น
ก�รสร้�งกำ�ไรท�งใจควบคู่ไปกับก�รดำ�เนินธุรกิจ ภ�ยใต้แคมเปญ 
#เช่ือแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย ท่ีจะนำ�กลับม�ปรับรูปแบบให้ 
ทันสมัย เข้�กับสถ�นก�รณ์ ผ่�นก�รประช�สัมพันธ์แบบรอบด้�น  
ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ ที่เป็นสื่อใหม่ สื่อพันธมิตร และสื่อนอกบ้�น
โดยเฉพ�ะในหัวเมืองใหญ่ รวมไปถงึสือ่ในจงัหวดัท่ีบรษัิทมีส�ข�ย่อย  
เพื่อให้ก�รสื่อส�รช่วยส่งเสริมง�นด้�นก�รข�ยของบริษัท อีกท้ัง  
ยังเป็นก�รขย�ยฐ�นลกูค�้ใหมใ่นต�่งจงัหวดัต�มเป้�หม�ยของบรษัิท
พร้อมกันนี้ ยังมีแผนง�นขับเคลื่อนแบรนด์อย่�งต่อเนื่อง ภ�ยใต้ 
คอนเซ็ปต์ ยืน 1 เพื่อรอยยิ้มของคนไทย เนื่องในว�ระครบรอบ 90 ปี  
ของก�รก่อตั้งในปี 2565 เพื่อตอกย้ำ�คว�มน่�เช่ือถือของแบรนด์ 
ที่อยู่ม�อย่�งย�วน�น

7.	ด้านกิจกรรมด้านสังคม
บรษัิทมีคว�มมุง่ม่ัน ท่ีจะตอบแทนสงัคม ผ�่นกจิกรรมต�่ง ๆ  เพือ่เป็น 
ก�รแสดงคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและตอบแทนสังคม ซ่ึงเป็น 
ก�รตอกย้ำ�จุดยืนท�งธุรกิจในก�รเป็นผู้ช่วยเหลือและเยียวย�ผู้คน 
เม่ือย�มเกดิภยั โดยใช้คว�มรว่มมือจ�กทุกภ�คสว่น ท้ังกลุม่พนกัง�น
ในน�ม “อ�ส�กล้�ใหม่เมืองไทย” และร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกับกลุ่ม
ลูกค้� คู่ค้� พันธมิตรท�งธุรกิจ ตลอดจนประช�ชนท่ัวไปในน�ม  
“อ�ส�กล�้ใหม่” นอกจ�กนียั้งไดว้�งแนวท�งในก�รจดักจิกรรมรณรงค์
เพื่อส่งเสริมคว�มปลอดภัยท�งถนน และกิจกรรมสร้�งเสริมโอก�ส 
ให้กับเย�วชน คนพิก�ร และผู้ด้อยโอก�สอย่�งต่อเนื่อง ตลอดจน
ก�รร่วมสนับสนุนมูลนิธิม�ด�มแป้ง เพื่อเป็นช่องท�งในก�รขย�ย 
ก�รดำ�เนินกิจกรรมเพื่อสังคมไปยังหล�กหล�ยพื้นที่ทั่วประเทศ

ยังมีแผนงานขับเคลื่อนแบรนด์อย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้คอนเซ็ปต์ ยืน 1 เพื่อรอยยิ้มของคนไทย 

เนื่องในวาระครบรอบ 90 ปี ของการก่อตั้ง 
ในปี 2565 เพื่อตอกย้ำาความน่าเชื่อถือ 

ของแบรนด์ที่อยู่มาอย่างยาวนาน
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alliance with new business partners in order to expand target 
customers.  Furthermore, the Company has been applying CEO 
Marketing strategy to build our brand awareness and to promote 
brand image through the campaign “Believe in Pang”.  As a result,  
the Company successfully expanded new businesses in  
upcountry both primary and secondary provinces as targeted.

3.	Improvement	of	work	processes:
The Company aims to develop and to improve the management 
structure and work processes to increase the efficiency and 
service excellence level.  Moreover, we need to enhance 
digital transformation to escalate the competitive advantages 
in the event of digital disruption.  Last year, the Company 
has collaborated with business partners to study and develop 
“Artificial Intelligence” or “AI” to be used for motor’s claim and 
underwriting processes in order to reduce turnaround time and 
operating costs. Additionally, we have developed technology 
to integrate all workflow systems starting from insurance sales 
processes to claims which help reducing duplicated works, 
increase level of quality control, and support the performance 
measurement.  Lastly, the technology development plan also 
supports monitoring and reporting processes which are the 
keys of continuous improvement, and assists the Company for 
substantial growth and expansion in order to be the leading 
non-life insurance company in digital age.

4.	Human	resource	development:
The Company emphasizes on staff trainings on all levels 
covering insurance knowledge, business administration and 
information technology that could improve customer service.  
The programs are available through e-learning modules, internal  
and external classes and workshops which run on annual  
basis. Moreover, the Company provides a career management 
and development program to all employees in order to support 
the Company’s succession plan and consistently builds the 
organizational cultures and the Company’s core values in terms 
of customer centric to deliver excellent customer services.

5.	Information	technology	improvement:
Due to the shifts in customer’s behaviors in digital age,  
the Company’s services and information systems need to be 
improved consistently in order to keep up with the changes 
and ensure its competitiveness and to provide the impressive  
and reliable services to the customers in every segment.  
The Company has conducted several researches for digital 
innovation and searched for the alternative solutions to apply 
technology and software to help improving its efficiency of 
the business operations and workflows such as AI, Social 
Marketing, Cloud Technology, Enterprise Resource Planning, 
Business Process Management, Robotic Process Automation, 
Mobile Application, and Web Application to shorten the work 
duration and be able to facilitate customers faster with lower 
operational costs.  In addition, the Company also aims to utilize 
the technology for data management, data analysis, and system 
development such as e-Commerce, e-Policy, e-Claim and, 
e-Service to enhance the efficiency of the selling processes 
and services among customers, agents and business partners.

6.	Public	relations:
Public imagine and MTI’s branding - the Company aims to 
increase trust and confidence of the customers through the 
campaign “Believe in Pang, Believe in Muang Thai Insurance” 
via online and offline medias especially in upcountry to expand 
our customer base.  In 2022, the Company has launched the 
campaign “No.1 to make Thai people smile” to celebrate the 
90th years of Muang Thai Insurance.

7.	Corporate	social	responsibility:
The Company has strong determination to give back to the 
communities with wide range of CSR activities done by MTI 
group of employees called “MTI’s voluntary workers”, business  
partners, and general public.  Furthermore, our CSR activities also  
promote road safety and encourage equal opportunities for children  
and people with disabilities.  In addition, the Company participates  
in Madam Pang Foundation to support the communities.

In 2022, the Company has launched the campaign  
“No.1 to make Thai people smile” to celebrate the 90th  

years of Muang Thai Insurance
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญเกี่ยวกับก�รเปลี่ยนแปลงอำ�น�จในก�รควบคุมบริษัท 

1.1.3 การใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้

-ไม่มี-

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

-ไม่มี-

1.1.5 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย  จำ�กัด (มห�ชน)

ชื่อย่อ MTI 

ทะเบียนเลขที่ 0107551000151

ประกอบธุรกิจ รับประกันวิน�ศภัย

สถานที่ตั้ง เลขที่ 252 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง 
กรุงเทพมห�นคร 10310
โทรศัพท์: 0 2665 4000, 0 2290 3333
โทรส�ร: 0 2665 4166, 0 2274 9511, 0 2276 2033

เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com

ทุนจดทะเบียน 590,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 590,000,000 บ�ท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 59,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 10 บ�ท
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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



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report038 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 1.2	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

ในปี 2564 บริษัทมีร�ยได้หลักจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจประกันวิน�ศภัย 4 ประเภทหลัก คือ ก�รรับประกันอัคคีภัย ก�รรับประกันภัยท�งทะเลและ
ขนส่ง ก�รรับประกันภัยรถยนต์ และก�รรับประกัน ภัยเบ็ดเตล็ด โดยโครงสร้�งร�ยได้หลักของบริษัทโดยรวมเป็นดังนี้

สัดส่วนรายได้	(%)
ประเภท 2560 2561 2562 2563 2564

อัคคีภัย 9.43 9.34 9.53 9.21 8.38

ทะเลและขนส่ง 0.68 0.72 0.59 0.60 0.69

รถยนต์ 44.13 44.08 43.61 46.22 45.70

เบ็ดเตล็ด 22.45 22.24 22.17 20.36 17.60

	 รวม 76.69 76.38 75.90 76.39 72.37

จ�กก�รลงทุน 5.48 5.66 5.73 3.79 5.95

อื่นๆ 17.83 17.96 18.37 19.82 21.68

	 รวมทั้งสิ้น 100 100 100 100 100

 
1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจด้�นก�รรับประกันวิน�ศภัยทุกประเภท ทั้งก�ร
รับประกันภัยท�งตรง และก�รรับประกันภัยต่อ ผ่�นช่องท�งก�รจัด
จำ�หน�่ยครอบคลมุทุกช่องท�ง ท้ังช่องท�งตวัแทน (Agent), น�ยหน�้  
(Broker), ธน�ค�ร (Bancassurance), ท�งโทรศัพท์ (Tele Marketing),  
ลูกค้�ติดต่อบริษัทโดยตรง (Walk in), ข�ยผ่�นท�งอิเล็กทรอนิกส์ 
(Online) ฯลฯ โดยจัดประเภทของก�รรับประกันภัยที่มีให้บริก�รออก
เป็น 4 ประเภท ดังนี้

1.	การประกันอัคคีภัย
ให้คว�มคุม้ครองทรพัย์สนิท้ังสว่นบุคคล และภ�คธรุกจิ โดยมปีระเภท
ก�รรบัประกนัภยั และแผนก�รรบัประกนัภยัท่ีให้คว�มคุม้ครองท่ีแตก
ต�่ง และหล�กหล�ย เพือ่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผูเ้อ�ประกนัภยั
ที่แตกต่�งกันในแต่ละภ�คส่วน

2.	ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ให้คว�มคุ้มครองผู้ประกอบก�รโดยมีประเภทกรมธรรม์ประกันภัย
ครอบคลุมทั้ง ก�รขนส่งสินค้�ท�งทะเล ท�งอ�ก�ศ ก�รขนส่งสินค้�
ภ�ยในประเทศ ประกนัภยัคว�มรบัผดิของผูข้นสง่ ตลอดจนประกนัภยั 
ตัวเรือ

3.	ประกันภัยรถยนต์
ให้คว�มคุ้มครองรถยนต์ ตลอดจนคว�มรับผิดท้ังต่อชีวิต ร่�งก�ย

และทรพัยส์นิของบุคคลภ�ยนอก ประกอบดว้ยประกนัภยัรถยนตภ์�ค
บังคับ และประกันภัยรถยนต์ภ�คสมัครใจ ซ่ึงในส่วนของประกันภัย 
รถยนตภ์�คสมัครใจ บรษัิทไดจ้ดัให้มแีผนคว�มคุม้ครอง ท่ีหล�กหล�ย  
ท้ังประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 1 ประกนัภยัรถยนตป์ระเภท 2 ประกนัภยั 
รถยนต์ประเภท 3 และ ประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพ�ะภัยท่ีให้ 
เงินชดเชยค่�เดินท�งระหว่�งรถยนต์เข้�อู่ซ่อมจ�กอุบัติเหตุ กรณี 
ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่�ยถูก คุ้มครองรถเสียห�ยจ�กน้ำ�ท่วม โจรกรรม
สำ�หรับทรัพย์สินส่วนบุคคลท่ีอยู่ภ�ยในรถยนต์ รวมถึงเงินชดเชย
ร�ยวันกรณีเข้�รับก�รรักษ�ในสถ�นพย�บ�ลในฐ�นะคนไข้ใน
จ�กอุบัติเหตุรถยนต์ เพื่อให้ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ 
ผู้เอ�ประกันภัยที่แตกต่�งกันได้อย่�งครบถ้วน

4.	การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยที่นอกเหนือจ�ก 3 กลุ่มข้�งต้น เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลและสุขภ�พ ประกันภัยคว�มรับผิดต�มกฎหม�ย 
ต่อส�ธ�รณชน ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยคว�มซ่ือสัตย์  
ประกันภัยคุ้มครองรถจักรย�น ประกันภัยสัตว์เลี้ยง ประกันภัยสิน
เชื่อท�งก�รค้� ฯลฯ มีแผนประกันภัยที่หล�กหล�ยให้ลูกค้�ได้เลือก 
ทำ�ประกันภัยต�มคว�มต้องก�ร

นโยบายการวิจัยและการพัฒนาในด้านต่าง	ๆ
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ให้คว�มสำ�คัญกับ 
ก�รให้บริก�รท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับในช่วงระยะเวล�ท่ีผ่�นม�นั้น 
ก�รเปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในปัจจัยสำ�คัญท่ีส่งผล 
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภค ดังนั้นก�รให้บริก�รท่ีครบวงจรเพื่ออำ�นวย
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 1.2	 Business	Characteristics

1.2.1 Revenue Structure

In 2021, The Company’s major revenue was from non-life insurance business on the 4 categories which are fire, marine and 
transportation, motor, and miscellaneous products as details below.

Revenue	Proportion	(%)
Type	of	Insurance 2017 2018 2019 2020 2021

Fire 9.43 9.34 9.53 9.21 8.38

Marine 0.68 0.72 0.59 0.60 0.69

Motor 44.13 44.08 43.61 46.22 45.70

Miscellaneous 22.45 22.24 22.17 20.36 17.60

	 Total 76.69 76.38 75.90 76.39 72.37

Investment income 5.48 5.66 5.73 3.79 5.95

Other income 17.83 17.96 18.37 19.82 21.68

	 Total	 100 100 100 100 100

1.2.2 Product Information

(1) Product Characteristics
Muang Thai Insurance Public Company Limited has been 
operated non-life insurance business both direct insurance, 
and reinsurance through various distribution channels such 
as agent, broker, bancassurance, telemarketing, walk-in, and 
digital channels.  The Company’s products are classified into 
4 categories as follows.

1.	Fire	Insurance:
This insurance covers property owned by individual and 
business sectors.  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, which are classified into 2 types;  
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, type 3, and 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, and trade 
credit insurance which offer several plans for the customers 
to select as they prefer.

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 as 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. Recently, the 
Company has had implement Business Process Management  
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คว�มสะดวกให้ลกูค�้จงึเป็นสิง่สำ�คญัย่ิง ในด�้นก�รพัฒน�กระบวนก�ร
ภ�ยในองค์กร บริษัทมุ่งพัฒน�ปรับปรุงกระบวนก�รทำ� ง�นของ 
บริษัทอย่�งต่อเนื่อง โดยท่ีผ่�นม�ได้มีก�รนำ� Business Process 
Management Platform (BPMP) และ WorkFlow Management 
ม�ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พ โดยนำ� 
ข้อมูลเกี่ยวกับเวล�ในก�รทำ�ง�นจ�กแต่ละกระบวนก�รทำ�ง�นท่ี 
เกิดข้ึนจริงในแต่ละข้ันตอนเพื่อนำ�ไปสู่ก�รปรับปรุงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นเพื่อก�รให้บริก�รท่ีดีย่ิงข้ึน และในกระบวนก�รทำ�ง�นท่ีมี
ปริม�ณม�กและทำ�ในลักษณะซ้ำ�กันในรูปแบบเดิม บริษัทก็ได้นำ�เอ�
เทคโนโลยีท�งด้�นหุ่นยนต์ Robotic Process Automation (RPA) 
ม�ใช้ให้ก�รทำ�ง�นให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและลดต้นทุน 
ก�รดำ�เนินง�นได้ในอน�คต รวมท้ังมีก�รพัฒน�กระบวนก�รออก 
ใบเตือนต่ออ�ยุประกันภัยอัตโนมัติสำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคล กระบวนก�รออกเอกส�รโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ 
ในก�รขออนุมัติสำ�หรับก�รต่ออ�ยุกรมธรรม์ประกันภัยคว�มเสี่ยงภัย
ทรัพย์สินทุกชนิด กระบวนก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นของเซิร์ฟเวอร์ 
และกระบวนก�รปิดเคลมค�้งท่ีเกนิกำ�หนดเวล� เป็นตน้ โดยในปี 2563 
มีก�รดำ�เนินก�รโครงก�รพัฒน� Enterprise Resource Planning 
(ERP) ม�ประยุกต์ใช้ในองค์กร และมีก�รนำ� Cloud Technology  
ม�ประยุกต์ใช้ในระบบก�รบัญชี ก�รเงินและ ก�รบริห�รงบประม�ณ
ของบริษัท อีกท้ังในปี 2564 บริษัทได้เร่ิมมีก�รนำ�เทคโนโลยี AI 
ม�ทดลองใช้ในกระบวนก�ร ก�รรับประกันภัยรถยนต์ เพ่ือช่วย
ประสทิธภิ�พและคณุภ�พให้ดยีิง่ข้ึน และ ยงัมุง่มัน่ท่ีจะพฒัน�ปรบัปรงุ
กระบวนก�รทำ� ง�นให้มีประสิทธิภ�พม�กย่ิงข้ึน จึงจำ�เป็นท่ีจะมุ่ง
พัฒน�บุคล�กรของบริษัทในก�รเรียนรู้ท�งด้�นเทคโนโลยีเหล่�นี้ 
เพื่อสร้�งคว�มชำ�น�ญและนำ�คว�มรู้เหล่�นี้ไปปรับใช้ในกระบวนก�ร
ทำ�ง�นของหน่วยง�นตนเอง

(2) การตลาดและการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข่งขันปี	2564
ภ�พรวมธุรกิจประกันวิน�ศภัย ณ สิ้นปี 2564 มีเบ้ียประกันภัย 
รับตรง 265,849.1 ล้�นบ�ท มีอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 5.2 โดยธุรกิจ
ประกนัภยัรถยนต ์มเีบ้ียประกนัภยัรับตรง 149,543.8 ล�้นบ�ท มอีตัร�
ก�รเติบโตร้อยละ 2.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56.3 ของตล�ดประกัน
วิน�ศภัย และห�กพิจ�รณ�เฉพ�ะประกันภัยรถยนต์ภ�คสมัครใจ  
มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 130,782.4 ล้�นบ�ท และมีอัตร�ก�รเติบโต
ร้อยละ 2.4 (ท่ีม�: บริก�รส�รสนเทศสม�คมประกันวิน�ศภัยไทย)  
ท้ังนี้ ภ�พรวมของตล�ดประกันภัยรถยนต์มีอัตร�ก�รเติบโตท่ีต่ำ� 
เน่ืองจ�กได้รับผลกระทบจ�กโรคระบ�ดโควิด-19 ต่อเนื่องจ�กปี 
2563 ซ่ึงหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนได้ออกม�ตรก�รและนโยบ�ย

เพ่ือป้องกันก�รแพร่กระจ�ยของเช้ือไวรัสโควิด-19 เช่น ก�รจำ�กัด 
ก�รเดนิท�งของประช�ชน โดยก�รกำ�หนดม�ตรก�รเคอรฟ์วิ ก�รชะลอ 
ก�รเดินท�งข้�มจังหวัด และก�รทำ�ง�นที่บ้�น (Work From Home) 
เป็นต้น สืบเนื่องจ�กนโยบ�ยข้�งต้น ทำ�ให้ปริม�ณอุบัติเหตุลดลง  
ส่งผลให้อัตร�ค่�สินไหมทดแทน หรือ Loss Ratio ลดลงด้วย

สำ�หรับก�รประกันวิน�ศภัยอื่น นอกเหนือจ�กประกันภัยรถยนต์  
มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2564 จำ�นวน 116,305.3 ล้�นบ�ท 
มีอัตร�ก�รเติบโตร้อยละ 9.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.7 ของตล�ด
วนิ�ศภยั ซ่ึงอตัร�ก�รเตบิโตเป็นผลม�จ�กก�รรบัประกนัภยัเบ็ดเตลด็ 
ท่ีมีอัตร�เติบโตสูงถึงร้อยละ 9.4 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจ�กประกันสุขภ�พ  
ท่ีมอีตัร�เตบิโตรอ้ยละ 18.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจ�กก�รข�ยประกนั
ภยัโควดิ-19 และนโยบ�ยของรฐับ�ลท่ีให้นำ�เบ้ียประกนัสขุภ�พตนเอง
ม�ใช้ลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด� ในส่วนของก�รประกันภัย
อัคคีภัยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมอยู่ที่ 10,476.7 ล้�นบ�ท มีอัตร�
เติบโตอยู่ท่ีร้อยละ 3.5 ส่วนก�รประกันภัยท�งทะเลและก�รขนส่ง  
มีเบ้ียประกันภัยรับตรงรวมอยู่ท่ี 6,319.6 ล้�นบ�ท มีอัตร�เติบโต 
อยู่ท่ีร้อยละ 19.6 โดยมีปัจจัยสนับสนุนม�จ�กก�รก�รขย�ยตัวของ
ภ�คก�รสง่ออก (ท่ีม�: บรกิ�รส�รสนเทศสม�คมประกนัวนิ�ศภยัไทย)

สืบเนื่องจ�กสภ�พก�รแข่งขันของตล�ดประกันวิน�ศภัย เมืองไทย
ประกันภัย ได้ว�งนโยบ�ยท�งก�รตล�ดโดยมุ่งเน้นก�รรักษ�ฐ�น 
ลูกค้�เดิม และรักษ�ง�นต่ออ�ยุในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ให้เพ่ิมสูงข้ึน 
อย�่งไรกต็�ม บรษัิทไดมี้ก�รพจิ�รณ�ปรบัร�ค�เบ้ียประกนัภยัในลกูค�้
บ�งร�ยท่ีมีประวัติก�รเรียกร้องค่�สินไหมในปีท่ีผ่�นม� ในส่วนของ
ประกันภัยรถยนต์ บริษัทได้นำ�กลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�ม�ใช้ ผ่�นก�ร
ออกผลิตภัณฑ์ในร�ค�ท่ีเหม�ะสมและตอบสนองต่อคว�มต้องก�ร 
ของลูกค้�ม�กข้ึน เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รแข่งขัน เช่น ก�รออก
แคมเปญ Easy Type 1 ซ่ึงมีเบ้ียประกันภัยแยกต�มรุ่นรถยนต์ 
แคมเปญ 2+ Care, 3+Care ซ่ึงเพิม่บรกิ�รพเิศษ ไดแ้ก ่รถใช้ระหว�่ง
รอซ่อม ค่�รักษ�พย�บ�ล เงินชดเชยปลอบขวัญกรณีรถชน และ 
คว�มคุ้มครองก�รถูกขโมยทรัพย์สินภ�ยในรถยนต์ และแคมเปญ  
“เช่ือแป้ง เช่ือเมืองไทยประกันภัย” ซ่ึงเน้นสร้�งคว�มน่�เช่ือถือ  
ไว้ว�งใจ และเข้�ถึงคนทุกกลุ่ม นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังเพ่ิมวิธีก�ร
ชำ�ระประกันภัยแบบผ่อนชำ�ระ เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกลูกค้�และ
ตัวแทนของบริษัทในภ�วะเศรษฐกิจท่ีฝืดเคืองเนื่องจ�กก�รระบ�ด
ของโรคโควดิ1-9 ท้ังนี ้บรษัิทยงัมุง่มัน่ท่ีจะเพ่ิมสดัสว่นในง�นประเภท 
Non-Motor ทุกประเภท อ�ทิเช่น ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
ประกันสุขภ�พ และประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นต้น

สืบเนื่องจากสภาพการแข่งขันของตลาดประกันวินาศภัย  
เมืองไทยประกันภัย ได้วางนโยบายทางการตลาด 

โดยมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และรักษางานต่ออายุในทุก ๆ 
ผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มสูงขึ้น 
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Platform (BPMP) to extract real-time information of the 
Company’s operational and actual process which improve 
work efficiency.  For the high volume and repetitive tasks, 
the Company has applied robot technology called “Robotic 
Process Automation (RPA)” to improve the operation tasks 
to be more efficient and reduce operating costs in the future.  
The automated process that has been used in the renewal 
notification system of PA insurance, the underwriting process 
of IAR, server monitoring processes and the process of closing 
overdue claim.  In 2020, the Company has implemented the 
Enterprise Resource Planning (ERP) and Cloud Technology in  
accounting, financial and budget management systems and 
the Company has started the pilot project using AI in motor 
insurance selling process to increase the efficiency in 2021.  
Apart from internal process improvement, the Company also 
focuses on employee development towards technology for the 
proficiency uses within their business units.

(2) Marketing and Competition
Insurance	Industry	and	Competition	in	2021
In 2021, non-life insurance industry had direct insurance 
premium of 265,849.1 million Baht with 5.2% growth. For 
Motor Insurance, the direct premium was 149,543.8 million 
Baht with 2.1% growth and account for 56.3% of total non-life 
insurance’s direct premium.  Voluntary Motor Insurance had 

130,782.4 million Baht of direct premium with 2.4% growth 
(Source: IPRB).  Motor Insurance showed a relatively low 
growth due to the impact of Covid-19 which has continued 
from 2020 as government and business sectors responded to 
the pandemic through travel restrictions such as curfew, the 
control of cross-provincial travel, and work from home policy. 
As a result, the compensation rate or loss ratio also declined.

For Non-motor insurance, the direct insurance premium was 
116,305.3 million Baht with 9.4% growth and account for 43.7% 
of total non-life insurance’s direct premium.  Growth mainly 
came from miscellaneous insurance (9.4% growth) which 
mostly generated by health insurance (18.5% growth).  Covid 
insurance and government tax deduction policy from health 
insurance are the key drivers.  Fire insurance had 10,476.7 
million Baht of direct premium with 3.5% growth.  Marine and 
transportation insurance had 6,319.6 million Baht of direct 
premium with 19.6% growth with a strong support from the 
increase of exports (Source: IPRB).

Due to the market competition among the non-life insurance 
players, the Company’s marketing strategy is to focus on 
retaining the existing customers and increasing the renewal 
rate on all products.  However, the Company applies re-priced 
strategy to a group of customers who have filed claims last 
year. For motor insurance, the Company uses pricing strategy 
in product development in order to meet customers’ needs 
and to increase the market competitiveness such as the 
launched of Easy Type 1 which premium is set by type of car, 
2+CARE, and 3+CARE which included extra benefits e.g. offer 
car to use during your vehicle get repaired, medical treatment, 
compensations for car accident, and theft coverage of items 
inside the car.  Furthermore, the Company has continued 
the campaign “Believe in Pang” to build trust and confidence 
from customers to reach public awareness.  In addition, the 
Company introduced premium installment plan to support our 
customers and agents from economic downturn during Covid-19 
pandemic.  Moreover, the Company intends to increase the 
portfolio of non-motor insurance such as personal accident, 
health, and miscellaneous.

Due to the market competition among the non-life insurance  
players, the Company’s marketing strategy is to focus on retaining 

the existing customers and increasing the renewal rate on  
all products
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• Mobile Syndrome

ประกันภัยสุขภ�พส่วนบุคคล คุ้มครอง 11 โรคฮิตของ 
คนยุคดิจิทัล ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในก�รทำ�ง�น เรียน 
และเสพคว�มบันเทิง ครอบคลุมอ�ก�รเจ็บป่วยและ 
บ�ดเจ็บ เลือกได้ทั้ง IPD และ OPD เบี้ยประกันภัยเดียว
ทุกช่วงอ�ยุ สำ�หรับช่องท�งท่ัวไปของบริษัท โดยมีคว�ม
คุ้มครองหลักดังนี้
1. ก�รอยู่รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ล 
 เวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
2. ก�รเสยีชีวติ ก�รสญูเสยีอวยัวะ ส�ยต� หรอืทุพพลภ�พ 
 ถ�วรสิ้นเชิงจ�กอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ก�รรกัษ�พย�บ�ลท่ีไมไ่ดอ้ยู่รกัษ�ตวัในโรงพย�บ�ลหรือ 
 สถ�นพย�บ�ลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
2. ชดเชยร�ยไดข้ณะเข�้พักรักษ�ตวัในโรงพย�บ�ลในฐ�นะ 
 ผู้ป่วยในอันเนื่องจ�กก�รบ�ดเจ็บและก�รเจ็บป่วย

• F Keng

ประกันภัยสำ�หรับนักช้อปออนไลน์ สำ�หรับช่องท�งท่ัวไปของบริษัท  
โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
1. ก�รโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ผ่�นก�รเชื่อมต่อท�งเครือข่�ย
 อิเล็กทรอนิกส์
2. ก�รถูกโจรกรรมเงินส่วนบุคคลผ่�นก�รเชื่อมต่อเครือข่�ยท�ง
 อิเล็กทรอนิกส์
3. ก�รทุจรติในก�รซ้ือสนิค�้ผ�่นก�รเช่ือมตอ่ท�งเครอืข่�ยอเิลก็ทรอนกิส์
4. สินค้�สูญห�ย เสียห�ย หรือไม่เป็นไปต�มที่โฆษณ�ประช�สัมพันธ์
5. ก�รถูกฉ้อโกงในก�รข�ยสินค้�ผ่�นก�รเชื่อมต่อท�งเครือข่�ย
 อิเล็กทรอนิกส์
6. คว�มสูญเสียจ�กก�รถูกดูหมิ่นท�งระบบเครือข่�ยอิเล็กทรอนิกส์ 
 หรือก�รหมิ่นประม�ทท�งระบบเครือข่�ยอิเล็กทรอนิกส์

• Health สบายเป๋า

ประกันภัยสุขภ�พส่วนบุคคล คุ้มครองทุกวัยในร�ค�เบ�ๆ 
สำ�หรับช่องท�งตัวแทนของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังน้ี
1. ก�รอยู่รักษ�ตัวในโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลเวชกรรม  
 (ผู้ป่วยใน)
2. ก�รเสียชีวิต ก�รสูญเสียอวัยวะ ส�ยต� หรือทุพพลภ�พ 
 ถ�วรสิ้นเชิงจ�กอุบัติเหตุ (อ.บ.1)

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ดังนี้
1. ก�รรกัษ�พย�บ�ลท่ีไมไ่ดอ้ยูร่กัษ�ตวัในโรงพย�บ�ลหรอื 
 สถ�นพย�บ�ลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)

• Covid 1 Stop

ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่� 2019 ครอบคลุม คุ้มแน่  
หมดกังวล ทั้งกรณีติดเชื้อและได้รับผลกระทบจ�กก�รฉีดวัคซีน สำ�หรับ
ช่องท�งทั่วไปของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
1. ภ�วะโคม่� (Coma) จ�กก�รเจบ็ป่วยดว้ยโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรน� 2019  
 (COVID-19)
2. ค่�รักษ�พย�บ�ล กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)
3. ภ�วะโคม่� (Coma) กรณีได้รับผลกระทบจ�กก�รฉีดวัคซีนป้องกัน 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)
4. ค�่รกัษ�พย�บ�ลผูป่้วยใน (IPD) กรณไีดร้บัผลกระทบจ�กก�รฉีดวัคซีน 
 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19)
5.	ค่�รักษ�พย�บ�ลผู้ป่วยใน (IPD) หรือ ผู้ป่วยนอก (OPD) กรณีได้รับ 
 ผลกระทบจ�กก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019  
 (COVID-19) 
6. เงินชดเชยร�ยวันจ�กก�รเข้�พักรักษ�ตัวเป็นผู้ป่วยในกรณีได้รับ 
 ผลกระทบจ�กก�รฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน� 2019  
 (COVID-19)

• Cancer 2 Care

ประกันภัยมะเร็ง คุ้มครองมะเร็งทุกระยะ ครอบคลุมทุกช่วงวัย สำ�หรับช่องท�งทั่วไปของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
1. โรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ (รวมมะเร็งผิวหนัง ประเภท “เมลล�โนม�”)
2. โรคมะเร็งป�กมดลูก มะเร็งเต้�นม มะเร็งตับ มะเร็งต่อมลูกหม�ก มะเร็งปอด 
3. โรคมะเร็งผิวหนัง (ไม่รวมมะเร็งผิวหนังเมล�โนม�)
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• Mobile Syndrome

Health insurance covers 11 diseases for all lifestyle,  
sickness and injury, IPD and OPD single rate for all  
ages all channels.  The coverages are as follows.
1. Medical Expenses for Inpatient hospitalization  
 (IPD)
2. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total  
 permanent disability (orbor 1)

Optional	Benefit
1. Medical Expenses for Outpatient from accident  
 or sickness (OPD)
2. Daily hospital benefit in case admit in hospital from  
 accident and sickness

• F Keng

Online shopping insurance for all channels.  The coverages are 
as follows.
1. Identity Theft thru electronics
2. Fraudulent Charge
3. e-Commerce Purchase Protection
4. Reimbursement for incompletion of delivery quantity, physically  
 damaged of goods or wrong specification
5. Online merchant Protection
6. Cyber bullying

• Health Sabaipao

Health insurance covers for all age, agent channels.  
The coverages are as follows.
1. Medical Expenses for Inpatient hospitalization (IPD)
2. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total  
 permanent disability (orbor 1)

Optional	Benefit
1. Medical Expenses for Outpatient from accident  
 or sickness (OPD)

• Covid 1 Stop

Corona Virus Disease Insurance (COVID-19) covers COVID-19  
and allergies incurred due to COVID-19 vaccination for all channel. 
The coverages are as follows.
1. Coma due to COVID-19
2. Medical Expenses due to COVID-19
3. Coma from allergies incurred due to COVID-19 vaccination
4. Medical expense in case of inpatient (IPD) in a hospital or medical  
 facility from allergies incurred due to COVID-19 vaccination
5. Medical expense in case of inpatient (IPD) in a hospital or medical  
 facility or outpatient (OPD) from allergies incurred due to COVID-19  
 vaccination
6. Income compensation during hospitalization caused by allergies  
 incurred due to COVID-19 vaccination 

 
(3) Product and Services
Product	Development

• Cancer 2 Care

Cancer insurance cover all state for all ages all channels.  The coverages are as follows.
1. All stages Cancer Diagnosed (Include Melanoma)
2. Cervix Cancer, Breast cancer, Liver Cancer, Prostate Cancer, Lung Cancer
3. Other Skin Cancer (Exclude Melanoma)
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• PA สบายใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองง่�ย สบ�ยใจ ห่วงใยคนข้�งหลัง 
สำ�หรับช่องท�งตัวแทนของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วร 
 สิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กอุบัติเหตุทั่วไป 
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วร 
 สิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กก�รถูกฆ�ตกรรม/ทำ�ร้�ยร่�งก�ย
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วร 
 สิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กก�รขับขี่/โดยส�รรถจักรย�นยนต์
4. ค่�ปลงศพหรือค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดก�รง�นศพกรณีเสียชีวิตจ�กก�ร 
 บ�ดเจ็บ (รวมก�รถูกฆ�ตกรรม/ทำ�ร้�ยร่�งก�ย และจ�กก�รขับข่ี/ 
 โดยส�รรถจักรย�นยนต์)

• Car Chill

ประกันภัยโจรกรรมทรัพย์สินภ�ยในรถยนต์ สำ�หรับช่องท�งทั่วไปของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
- ก�รประกันภัยโจรกรรมสำ�หรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภ�ยในรถยนต์

• Health สินเชื่อสบายใจ

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภ�พ คุ้มครองผู้กู้สินเช่ือ  
เบ้ียประกนัภยัร�ค�เดยีว ครบทุกช่วงวยั สำ�หรบัช่องท�ง
ตัวแทนของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองดังนี้
1. ก�รเสียชีวิต ก�รสูญเสียอวัยวะโดยถ�วรสิ้นเชิงของ 
 มือหรือเท้� ก�รสูญเสียอวัยวะโดยถ�วรสิ้นเชิง 
 ของส�ยต�หรือทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง เนื่องจ�ก 
 อุบัติเหตุ
2. ก�รสูญเสียอวัยวะโดยถ�วรสิ้นเชิงของมือหรือเท้�  
 ก�รสูญเสียอวัยวะโดยถ�วรสิ้นเชิงของส�ยต�หรือ 
 ทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง เนื่องจ�กก�รเจ็บป่วย
3. ก�รเจ็บป่วยด้วยภ�วะหรือโรคร้�ยแรง

• PA สุขสันต์ 555

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เจ็บเล็ก เจ็บใหญ่ เมืองไทยจ่�ยให้ สำ�หรับช่องท�งทั่วไปของบริษัท โดยมีคว�มคุ้มครองทั้งหมดดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กอุบัติเหตุทั่วไป
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กก�รถูกฆ�ตกรรม/ทำ�ร้�ยร่�งก�ย
3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้�) ส�ยต� หรือทุพพลภ�พถ�วรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จ�กก�รขับขี่/โดยส�รรถจักรย�นยนต์
4. ค่�รักษ�พย�บ�ลจ�กอุบัติเหตุ (รวมก�รถูกฆ�ตกรรม/ทำ�ร้�ยร่�งก�ย และจ�กก�รขับขี่/โดยส�รรถจักรย�นยนต์)
5. ก�รชดเชยร�ยได้ระหว่�งก�รเข้�รักษ�ตัวเป็นผู้ป่วยใน จ�กก�รบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุ (รวมก�รถูกฆ�ตกรรม/ทำ�ร้�ยร่�งก�ย และจ�ก 
 ก�รขับขี่/ โดยส�รรถจักรย�นยนต์)
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• PA Sabaijai

Personal accident insurance for agent channels. The coverages are as follows.
1. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total  
 permanent disability (orbor 1) from general accident 
2. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total  
 permanent disability (orbor 1) from murder or assault
3. Loss of life, dismemberment (loss of hand, foot), loss of sight or total  
 permanent disability (orbor 1) while travelling or as a passenger on  
 motorcycle
4. Funeral expense from accident & sickness (included murder or assault  
  and while travelling or as a passenger on motorcycle)

• Car chill

Personal effect theft insurance in car for all channel.  The coverages are as follows.
- Personal effect theft in car

• Health personal loan Sabaijai

Personal accident and health insurance 
single rate for all ages agent channel. The 
coverages are as follows.
1. Loss of life, dismemberment for hand or  
 foot, loss of sight or total permanent  
 disability from general accident
2. Loss of life, dismemberment for hand or  
 foot, loss of sight or total permanent  
 disability from sickness
3. Critical illness

• PA Suksan 555

Personal accident insurance for all channels.  The coverages are as follows.
1. Loss of life, dismemberment (Loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Orbor 1) from general  
 accident.
2. Loss of life, dismemberment (Loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Orbor 1) from murder or  
 assault.
3. Loss of life, dismemberment (Loss of hand, foot), loss of sight or total permanent disability (Orbor 1) while travelling or  
 as a passenger on motorcycle.
4. Medical expense from accident. (included murder or assault and motorcycle)
5. Daily hospital benefit in case admits in hospital from accident. (included murder or assault and motorcycle)



MTI

กลุ่มธุรกิจรับประกันภัย กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์

22.5% 11.28% 14.4%

ST-MTI MTR CARGILL
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 1.3	 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด ได้ควบรวมกิจก�รกับ บมจ.ภัทรประกันภัย เมื่อ 20 มิถุน�ยน 2551 โดยเปลี่ยนชื่อม�เป็น บมจ.เมืองไทย 
ประกนัภยั ซ่ึงมีเงนิลงทุนเดมิกอ่นควบกจิก�รไดแ้ก ่บมจ. เมอืงไทยเรยีลเอสเตท ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธรุกจิ โรงแรม เบลล�วลิล�่ และอสงัห�รมิทรพัย์
ให้เช่�ในประเทศ ในสดัสว่นก�รถอืหุ้นรอ้ยละ 11.28 และเงนิลงทุนใน บรษัิท ค�รก์ลิลส์ย�ม จำ�กดั ซึง่เป็นผูป้ระกอบธรุกจิอ�ห�รสตัวท้ั์งในประเทศ
และต่�งประเทศ ในสัดส่วนก�รถือหุ้นบุริมสิทธิ์ร้อยละ 14.4 ต่อม�ปี 2559 บมจ. เมืองไทยประกันภัย ได้เห็นโอก�สก�รขย�ยธุรกิจด้�นก�ร 
รับประกันภัยในต่�งประเทศ จึงได้เข้�ร่วมลงทุนใน บจก. เอสที-เมืองไทยประกันภัย ในประเทศล�ว ในสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ 22.5 จนปัจจุบัน
บริษัทมีเงินลงทุนที่ถือเกินกว่�ร้อยละ 10 ใน 3 กลุ่มธุรกิจดังกล่�ว โดยมีก�รแบ่งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

ชื่อบริษัท ST-MUANGTHAI INSURANCE CO.,LTD.

สถานที่ตั้ง ถนน ส�มแสนไทย บ้�น อ�นุ หน่วย 18 นครหลวง เวียงจันทน์ สปป. ล�ว

เบอร์โทรศัพท์ +8562021253079

อีเมล์ Admin@stmuangthai.com

Facebook www.facebook.com/STMTI

ประเภทธุรกิจ รับประกันภัย

ทุนจดทะเบียน 60,727,240,000 กีบ

ทุนชำาระแล้ว 60,727,240,000 กีบ

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นส�มัญ 3,036,362 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นส�มัญ 683,181 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้นร้อยละ 22.5 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
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Non-life	Insurance Real	Estate Animal	feed	supplements

22.5% 11.28% 14.4%

ST-MTI MTR CARGILL
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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-Muangthai Insurance Co.,Ltd.

Address Samsenthai Road, Ban Anu, Unite 18,Vientiane Capital, Lao People’s Demo-
cratic 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
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ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยเรียลเอสเตท จำ�กัด (มห�ชน)

สถานที่ตั้ง เลขที่ 252/6 อ�ค�รเมืองไทย-ภัทร คอนโดมิเนียม ชั้น 7  
ถนนรัชด�ภิเษก แขวงห้วยขว�ง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

โทรศัพท์ 0 2693 3990-9

ประเภทธุรกิจ โรงแรมรีสอร์ทและอสังห�ริมทรัพย์ให้เช่�

ทุนจดทะเบียน 4,830,000,000 บ�ท

ทุนที่ชำาระแล้ว 4,794,064,050 บ�ท

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นส�มัญ 96,000,000 หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ์ 383,406,405 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นส�มัญ 10,983,945 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 2.29 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 
หุ้นบุริมสิทธิ์ 43,094,365 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 8.99 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 
รวมคิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้น ร้อยละ11.28 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

ชื่อบริษัท บริษัท ค�ร์กิลล์สย�ม จำ�กัด

สถานที่ตั้ง เลขที่ 130-132 อ�ค�รสินธร อ�ค�ร 3 ชั้น 24 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร 10330

โทรศัพท์ 0 2263 2929

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำ�หน่�ยอ�ห�รสัตว์

ทุนจดทะเบียน 48,003,000 บ�ท

ทุนที่ชำาระแล้ว 48,003,000 บ�ท

จำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่าย หุ้นส�มัญ 220,030 หุ้น 
หุ้นบุริมสิทธิ์ 260,000 หุ้น

จำานวนหุ้นที่บริษัทถือ หุ้นบุริมสิทธิ์ 69,120 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว 
รวมคิดเป็นสัดส่วนก�รถือหุ้น ร้อยละ 14.4 ของทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
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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 130-132, 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 ร�ยแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 มีน�คม 2565

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละของจำานวนหุ้น

ทั้งหมด

1 บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำ�กัด 11,799,999 20.000%

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

3 น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� 4,247,715 7.200%

4 บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด 3,067,851 5.200%

5 น�ยไพโรจน์  ล่ำ�ซำ� 1,689,010 2.863%

6 น�ยบรรยงค์  ล่ำ�ซำ� และน�งน�ถฤดี  วีระเมธีกุล 1,377,000 2.334%

7 บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จำ�กัด 1,376,680 2.333%

8 น�ยโพธิพงษ์  ล่ำ�ซำ� 1,338,001 2.268%

9 น�ยส�ระ  ล่ำ�ซำ� 967,326 1.640%

10 น�งวรรณพร  พรประภ� 939,511 1.592%

 
   (ข) บริษัทไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ท่ีโดยพฤติก�รณ์มีอิทธิพลต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ย ก�รจัดก�ร หรือก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
    อย่�งมีนัยสำ�คัญ เช่น ก�รส่งบุคคลเข้�เป็นกรรมก�รที่มีอำ�น�จจัดก�ร

  (2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)
   - บริษัทไม่มีก�รประกอบธุรกิจโดยก�รถือหุ้นในบริษัทอื่น

  (3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders’ Agreement)
   - บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่�งผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

 1.4	 จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

1.4.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 590 ล้�นบ�ท เรียกชำ�ระแล้ว 590 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ 59 ล้�นหุ้น มูลค่�หุ้นละ 10 บ�ท
1.4.2 บริษัทไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นส�มัญ
1.4.3 บริษัทไม่มีหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภ�พของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้�งอิงในก�รออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึงเป็น 
  คนต่�งด้�ว (Thai Trust Fund) และใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจ�กหลักทรัพย์อ้�งอิงไทย (NVDR)

 1.5	 การออกหลักทรัพย์อื่น

1.5.1 บริษัทไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภ�พ
1.5.2 บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ที่เป็นตร�ส�รหนี้
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1.3.2 Shareholders

  (1) Major Shareholders
   (a) Top Ten Major Shareholders as at 11 March 2022

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 4,247,715 7.200%

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

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

6 Mr. Banyong  Lamsam and Mrs. Nartrudee  Weeramaeteekul 1,377,000 2.334%

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

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

9 Mr. Sara  Lamsam 967,326 1.640%

10 Mrs. Wannaporn  Phornprapha 939,511 1.592%

   (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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report052 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 1.6	 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมก�รบริษัท อ�จพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจ�กท่ีประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจ�กนี้  
คณะกรรมก�รบริษัทอ�จพิจ�รณ�จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลได้เป็นครั้งคร�ว และร�ยง�นให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทร�บต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด  
แต่ก�รจ่�ยเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำ�ไร แผนก�รลงทุน กฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจ�รณ�ท�งธุรกิจที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
ปี 2562 2563 2564*

อัตร�กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น 7.22 10.02 13.01

อัตร�เงินปันผลต่อหุ้น 2.90 4.51 5.20

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%) 40.2 45.0 40.0

*ก�รจ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี เป็นก�รจ่�ยจ�กกำ�ไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 ซึ่งจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เมษ�ยน 2565 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 2019 2020 2021*

Earning per share 7.22 10.02 13.01

Dividend per share 2.90 4.51 5.20

Dividend payout ratio (%) 40.2 45.0 40.0

*Dividend payment is paid from the Company’s profit as at 31 December 2021, approved by Shareholders’ Meeting held on 26 April 2022.
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 2.1	 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีครอบคลุมคว�มเสี่ยงหลัก 
ของบรษัิทฯ และเป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิ
ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข
ในก�รกำ�กับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแบบองค์รวม และก�รประเมิน
คว�มเสี่ยงและคว�มมั่นคงท�งก�รเงินของบริษัทประกันวิน�ศภัย 
พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยโดยคว�มเห็นชอบ
ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ และให้ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กรทำ�
หน้�ท่ีในก�รนำ�นโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้ไปสื่อส�รและติดต�มดูแลให้เกิด
ก�รปฏิบัติต�มแนวท�งที่กำ�หนดไว้ และร�ยง�นผลให้คณะกรรมก�ร 
บริษัทฯ ทร�บอย่�งต่อเนื่อง ท้ังนี้นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้ 
ถกูกำ�หนดเป็นล�ยลกัษณอั์กษร โดยมีก�รทบทวนและสง่ตอ่หนว่ยง�น
กำ�กับดูแลเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่� ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของ 
บรษัิทฯ ดำ�เนนิก�รไดอ้ย่�งเหม�ะสมเป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดและ
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององคก์ร มัน่ใจไดว่้�ครอบคลมุคว�มเสีย่งและ
ประเดน็สำ�คญัขององคก์รไดอ้ย่�งครบถว้น สอดคลอ้งกบัวสิยัทัศนแ์ละ
พันธกิจ ซึ่งมีก�รพิจ�รณ�คว�มเสี่ยงแบบตรงไปตรงม� ชัดเจน โดย
แบ่งต�มประเภทคว�มเสี่ยงดังนี้

 1. คว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 2. คว�มเสี่ยงด้�นประกันภัย (Insurance Risk)
 3. คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง (Liquidity Risk)
 4. คว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร (Operational Risk)
 5. คว�มเสี่ยงด้�นตล�ด (Market Risk)
 6. คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต (Credit Risk)
 7. คว�มเสี่ยงด้�นชื่อเสียง (Reputational Risk)
 8. คว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (Information Technology  
  Risk)
 9. คว�มเสี่ยงด้�นมหันตภัย (Catastrophe Risk)
	10. คว�มเสี่ยงที่เกิดใหม่ (Emerging Risk)
	11. คว�มเสี่ยงภ�ยในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)

 2.2	 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำาเนินธุรกิจของ 
	 	 	 บริษัทฯ

ในปี 2564 ผลกระทบของก�รแพร่ระบ�ดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ยังส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจในทุกประเทศทั่วโลก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ในธุรกิจประกันภัยไทยท่ีได้รับผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญ ท้ังจ�ก 

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
  Risk Management

ก�รเพิ่มข้ึนของปริม�ณสินไหมทดแทน ท่ีไม่อ�จค�ดคิดถึงด้วย
รูปแบบก�รกล�ยพันธ์ ท่ีทำ�ให้เกิดก�รระบ�ดเป็นวงกว้�งและ
รวดเร็ว อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ได้บริห�รคว�มเสี่ยงด้�นประกันภัย 
ท่ีเก่ียวข้องกับสินไหมดังกล่�ว ด้วยหลักก�รถ่�ยโอนคว�มเสี่ยง  
(Risk Transfer) ไปยังบริษัทประกันภัยต่อที่มีอันดับคว�มน่�เชื่อถือ 
ท่ีด ี(AA-) พรอ้มท้ังก�รปรบัปรงุรปูแบบคว�มคุม้ครองของกรมธรรม์
ให้สอดคล้องเหม�ะสมกับรูปแบบของโรคท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่�ง
รวดเร็ว และประเมินสถ�นก�รณ์ล่วงหน้�ด้วยก�รจัดทำ�ก�รทดสอบ
ภ�วะวิกฤต (Stress Testing) ด้วยสมมติฐ�นในระดับต่�ง ๆ เพื่อ
ให้ม่ันใจว่�ห�กเกิดเหตุก�รณ์ข้ึน เงินกองทุนของบริษัทฯ จะยัง 
เพยีงพอตอ่ก�รดำ�เนนิง�นตอ่ไป และเพือ่ส�ม�รถปรบัเปลีย่นกลยุทธ ์
หรือแนวท�งในก�รลดคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกจ�กผลกระทบต่อสินไหมประกันภัย ก�รแพร่ระบ�ดดังกล่�ว 
ยังส่งผลต่อก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นต่�ง ๆ ของบริษัทฯ เช่น  
ก�รปฏบัิตงิ�นแบบ WFH คว�มสำ�คญัของระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ก�รเปลีย่นแปลงของกระบวนก�รทำ�ง�น ในแตล่ะหนว่ยง�น รวมไปถงึ 
บริษัทฯ ก็ได้มีก�รพัฒน�อยู่ตลอดเวล� มีก�รปรับเปลี่ยนก�รทำ�ง�น
จ�กก�รทำ�ง�นผ่�นเอกส�รกระด�ษ ให้เป็นเอกส�รท่ีอยู่ในระบบ
ออนไลนม์�กข้ึน ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งด�้นปฏบัิตกิ�รจงึเป็นอีกปจัจยั
ท่ีตอ้งให้คว�มสำ�คญั ท้ังก�รจดัทำ� CRSA ท่ีประเมนิในมมุมองดงักล�่ว  
เพือ่จดัทำ�แนวท�งก�รควบคมุดว้ยตนเองให้ส�ม�รถรองรบัคว�มเสีย่ง 
ท่ีอ�จเผชิญ รวมไปถึงปรับปรุงและทดสอบแผนก�รปฏิบัติง�น 
ต�มแผนรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง (BCP) เพ่ือให้มั่นใจ 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯ จะส�ม�รถให้บริก�รและสร้�ง 
คว�มพึงพอใจแก่ลูกค้�ได้อย่�งสมบูรณ์

อีกท้ัง ปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบ/ข้อบังคับท่ีม�กข้ึน  
ก�รเปลี่ยนแปลงอย่�งฉับพลันของพฤติกรรมของผู้บริ โภค  
ก�รเปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยท่ีอ�จ 
สง่ผลให้คว�มเสีย่งท่ีเกดิขึน้ใหม ่(Emerging Risk) เกดิเรว็ขึน้หรอืรนุแรง 
ม�กกว่�ท่ีค�ดก�รณ์ไว้ ซ่ึงปัจจัยต่�ง ๆ เหล่�นี้ จะถูกระบุเข้�ไป
ในทะเบียนคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือให้มีคว�มตระหนักถึง และ
เตรียมแผนรับมือ ซ่ึงหนึ่งคว�มเสี่ยงท่ีบริษัทท่ัวโลกรวมถึงบริษัท 
ในตล�ดหลักทรัพย์ไทยให้คว�มสำ�คัญคือ คว�มเสี่ยงด้�นคว�ม
ยั่งยืน (Sustainability or ESG Risk) ซึ่งเป็นคว�มเสี่ยงอันเกิดจ�ก
ก�รดำ�เนินธุรกิจโดยไม่คำ�นึงถึง สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม 
(Social) และบรรษัทภิบ�ล (Governance) ซ่ึงบรษัิทฯ ไดด้ำ�เนนิธรุกจิ 
โดยคำ�นงึปัจจยัท่ีกล�่วม�โดยตลอด ท้ังก�รลดใช้กระด�ษ ก�รประหยัด 
พลังง�น ก�รจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่�งต่อเนื่อง ไม่ว่�จะเป็น 
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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. Reputational Risk
 8. Information Technology Risk
 9. Catastrophe Risk
	10. Emerging Risk
	11. Group Risk

 2.2	 Risk	factor	of	business	operation

In 2021, COVID-19 had a significant impact on insurance 
industry, caused huge amount of claims, arising from a rapid 
and wide outbreak.  However, company had been managing 
such occurrence by transferring risk to reliable reinsurance 
company in high proportion. Furthermore, company had revised 
policy to be in accordance with the pattern of epidemic and 
implemented stress test with variety assumptions to ensure 
that the capital is sufficient for operation and that risk aligns 
within the acceptable level.

Other than insurance claims, the pandemic had been affecting 
to business operation, shifting from working in office to working  
from home, all working processes of each business units 
must be adapted.  IT system and working process must be 
changed.  The Company had managed such that operational 
risk by considering those impacts and including in RCSA and 
revising and testing the Business Continuity Plan (BCP) as well.

Furthermore, the increase of laws and regulations, the shifting 
of customers’ behavior, the climate change, all can trigger 
emerging risk to appear quicker than anticipated.  These risks 
will be included in company’s risk register to be aware and 
prepare for readiness.  ESG or Sustainability risk is one of 
those emerging risks that companies all over the world and 
companies in SET emphasize.  MTI had been concerning 
and aware of the impact from those Environment, Social, and 
Governance.  However, some areas of ESG haven’t been 
discovered. Company still continues learning and inquiring 
suggestions and knowledge sharing from our foreign partner.  
We approach in both ways, top-down and bottom-up in order 
to make sure that we will be perfectly ready to adopt ESG 
in the near future.
 

ปรับปรุงและทดสอบแผนการปฏิบัติงาน 
ตามแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

(BCP) เพื่อให้มั่นใจในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

revising and testing the Business 
Continuity Plan (BCP) as well
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ก�รสนับสนุนศูนย์พักคอย (Community Isolation) ก�รบริจ�คกล่อง
น้ำ�ใจให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ก�รลงพื้นที่ช่วยเหลือประช�ชน
ท่ีได้รับผลกระทบจ�กอุทกภัย รวมไปถึงก�รปฏิบัติและเตรียม 
คว�มพร้อมสำ�หรับกฎหม�ยหรือกฎระเบียบต่�งๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่ม 
ว�งแผนดำ�เนินก�รสื่อส�รท้ังวิธีแบบ Bottom-up approach ให้
พนกัง�นในองคก์ร มคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจถงึคว�มหม�ยและผลกระทบ
ของ ESG และในขณะเดียวกัน Tone from the top จ�กผู้บริห�ร
ก็ได้ให้ก�รสนับสนุน คณะทำ�ง�นมีก�รศึกษ�เพิ่มเติมจ�กองค์กรต่�ง
ประเทศท่ีเริม่ปรบัใชแ้นวคดิ ESG ม�กอ่น เพ่ือให้ม่ันใจว�่บรษัิทฯ จะ
มีคว�มพร้อมในก�รปรับใช้แนวคิด ESG อย่�งถูกต้องและเหม�ะสม 
ในอน�คต สำ�หรับปัจจัยและแนวท�งก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอ่ืน ๆ  
มีดังนี้

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
หม�ยถงึ คว�มเสีย่งจ�กก�รกำ�หนดนโยบ�ย กลยทุธ ์แผนก�รดำ�เนนิ
ง�น และก�รนำ�ไปปฏบัิติอย่�งไมเ่หม�ะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยั
ภ�ยในและสภ�พแวดล้อมภ�ยนอก ซ่ึงรวมถึงก�รเปลี่ยนแปลงท�ง
สังคม เทคโนโลยี และคว�มค�ดหวังของส�ธ�รณชน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กลุ่มง�นยุทธศ�สตร์องค์กร เป็นหน่วยง�นหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรง
เกี่ยวกับก�รกำ�หนดกลยุทธ์และแผนก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  
จึงมีหน้�ท่ีในก�รติดต�ม ค้นคว้� วิเคร�ะห์ และบริห�ร จัดก�ร
ปัจจัยคว�มเสี่ยงด้�นกลยุทธ์อย่�งต่อเนื่อง และนำ�เสนอผลให้กับ 
ผู้บริห�รระดับสูง รวมทั้งส�ยง�นและฝ่�ยง�นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  
เพือ่ใช้ในก�รตัดสนิใจในเร่ืองท่ีสำ�คญั และให้ผูท่ี้เกีย่วข้องท้ังหมดไดมี้ 
สว่นรว่มในก�รว�งแผนรบัมือ และเตรยีมก�รต�่ง ๆ  อย่�งเป็นขัน้ตอน 
ให้สอดคล้องและทันต่อสถ�นก�รณ์รวมท้ังก�รเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 
โดยมีองค์ประกอบสำ�คัญคือ

•	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการกำาหนดราคา
ก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและกำ�หนดอัตร�เบ้ียประกันภัย
สำ�หรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้องผ่�นคว�มเห็นชอบ
จ�กคณะกรรมก�รพฒัน�ผลติภณัฑป์ระกนัภยัซ่ึงประกอบดว้ยผูแ้ทน 
จ�กหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องก่อน โดยคณะกรรมก�รฯ จะร่วมกันสอบ

ท�นคว�มเหม�ะสมของคว�มคุ้มครอง รวมท้ังได้ใช้วิธีก�รท�ง
คณิตศ�สตร์ประกันภัยท่ียอมรับโดยท่ัวไปในก�รกำ�หนดอัตร�เบ้ีย
ประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่�อัตร�เบี้ยประกันภัยที่กำ�หนดขึ้น เพียงพอ 
เหม�ะสม และส�ม�รถแข่งขันได้ เมื่อมีก�รนำ�ไปใช้แล้ว จะติดต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพื่อพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็น
ต้องมีก�รปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตร�เบ้ีย 
ประกนัภยัหรอืไม ่และอย�่งไร นอกจ�กนี ้ในทุกคร้ังท่ีมกี�รขอผลติภณัฑ ์
ใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่�ยง�นท่ีเกี่ยวข้องให้ข้อมูลท่ีจำ�เป็นสำ�หรับ
ผลติภณัฑใ์หม่ เพือ่ใช้ในก�รประเมนิคว�มเสีย่งต�่ง ๆ  อย�่งรอบด�้น
และห�วิธีก�รจัดก�รท่ีเหม�ะสมสำ�หรับก�รดำ�เนินก�รให้ผลิตภัณฑ์
ส�ม�รถพัฒน�และให้ยอดข�ยได้ต�มคว�มค�ดหวัง

•	 การขายและการบริหารช่องทางการจำาหน่าย
ก�รข�ยและก�รบรหิ�รช่องท�งจำ�หน�่ยมคีว�มสำ�คญัตอ่ก�รแสวงห�
และควบคมุร�ยไดเ้พือ่ให้เป็นไปต�มเป้�หม�ยของบรษัิทฯ ท้ังในด�้น
จำ�นวนเงินและสัดส่วนของเบ้ียประกันภัย ฝ่�ยข�ยจะทำ�หน้�ท่ีหลัก 
ในก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้�และช่องท�งก�รข�ยท้ังหมด  
รวมทั้งช่วยในก�รประส�นง�นอื่น ๆ  เพื่อให้แน่ใจว่�ยอดข�ยจะบรรล ุ
เป้�หม�ยต�มท่ีต้องก�ร ในก�รนี้ ฝ่�ยข�ยจะต้องติดต�มยอดข�ย 
ของช่องท�งท่ีรับผิดชอบและร�ยง�นให้กับผู้บริห�รส�ยง�นอย่�ง
สม่ำ�เสมอ รวมท้ังมกี�รตดิตอ่สือ่ส�รปัญห�และอุปสรรคจ�กภ�ยนอก 
ให้กับหน่วยง�นภ�ยในเพื่อให้ก�รแก้ไขปัญห�เป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กคว�มผันผวนของคว�มถี่ คว�มรุนแรง 
และเวล�ท่ีเกิดคว�มเสียห�ยท่ีเบ่ียงเบนจ�กสมมติฐ�นท่ีใช้ในก�ร
กำ�หนดอัตร�เบี้ยประกันภัย ก�รคำ�นวณเงินสำ�รอง และก�รพิจ�รณ�
รับประกันภัย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การพิจารณารับประกันภัย
บริษัทฯ จะพิจ�รณ�อย่�งละเอียดถึงระดับคว�มเสี่ยงภัยท่ีรับโอน 
ว่�อยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจ�กคู่มือและอัตร�
เบี้ยประกันภัยที่กำ�หนดขึ้น มีก�รติดต�มและควบคุมก�รกระจ�ยตัว

ฝ่ายขายจะต้องติดตามยอดขายของช่องทางที่รับผิดชอบและรายงาน 
ให้กับผู้บริหารสายงานอย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสาร 

ปัญหาและอุปสรรคจากภายนอกให้กับหน่วยงานภายใน 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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The entire risks and managements are as follow;

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 follow;

•	 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 assess-
ing 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.

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 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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ของคว�มเสี่ยงให้มีคว�มเหม�ะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในท�งภูมิศ�สตร์ 
และประเภทของคว�มเสีย่ง สำ�หรบัคว�มเสีย่งภยัท่ีอยู่ในระดบัสงูเกนิ
กว่�บริษัทฯ จะส�ม�รถรับไว้ได้เองเพียงลำ�พัง ได้จัดก�รให้มีก�ร
ถ่�ยโอนคว�มเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่�นสัญญ�ประกันภัย 
ต่อท้ังวิธีท่ีเป็นสัญญ�ล่วงหน้�ร�ยปี และวิธีท่ีเป็นก�รทำ�เฉพ�ะร�ย 
ซึ่งก�รเลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจ�รณ�ที่คว�มมั่นคงท�งก�รเงิน 
เป็นอันดับแรก นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีก�รบริห�รพอร์ตก�ร 
รับประกันภัยให้มีสัดส่วนของก�รประกันภัยต่�ง ๆ อย่�งเหม�ะสม  
ท้ังในด้�นของผลรวมของผลก�รพิจ�รณ�รับประกันภัย และให้
สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้�หม�ยของบริษัทฯ

•	 การจัดการสินไหม	และการสำารองค่าสินไหมทดแทน
ในก�รต้ังเงินสำ�รองค่�สินไหมทดแทน บริษัทฯ ใช้วิธีก�รท�งคณิตศ�สตร์ 
ประกันภัยท่ียอมรับโดยท่ัวไปคำ�นวณและรับรองโดยนักคณิตศ�สตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นกำ�กับดูแล มีก�รติดต�มและ
วิเคร�ะห์ก�รเปลี่ยนแปลงของเงินสำ�รอง มีก�รจัดตั้งคณะกรรมก�ร
พิจ�รณ�สินไหมประกันภัยท่ัวไป พิจ�รณ�ปัจจัยท่ีอ�จส่งผลกระทบ
ต่อก�รตั้งเงินสำ�รองของบริษัทฯ อย่�งสม่ำ�เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่� 
เงินสำ�รองท่ีตั้งไว้อยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผล และเพียงพอสำ�หรับ 
ภ�ระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอ�ประกันภัยในอน�คต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
บรษัิทฯ ไดจั้ดทำ�กลยุทธ์ก�รบริห�รก�รประกนัภยัตอ่ท่ีเป็นล�ยลกัษณ์
อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดของสำ�นักง�น 
คณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.) 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของกรอบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ  
ท่ีจะต้องได้รับก�รทบทวน และผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�ร 
กำ�กับก�รประกันภัยต่อ คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง  
คณะอำ�นวยก�รบริห�ร และคณะกรรมก�รบริษัทฯ ต�มลำ�ดับ โดย
ประกอบด้วยกระบวนก�รคัดเลือกแผนประกันภัยต่อท่ีเหม�ะสม 
ก�รนำ�ไปปฏบัิตใิช้ ก�รตรวจสอบและตดิต�ม ก�รทบทวน ก�รควบคมุ 
และก�รจัดทำ�เอกส�รท่ีเกี่ยวข้องก�รประกันภัยต่อของบริษัทฯ  
โดยพิจ�รณ�ถึงคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ ต้นทุนท�ง 

ก�รเงิน โดยเปรียบเทียบสถ�นะของสภ�พคล่อง แนวโน้มของตล�ด 
ประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มีคว�มเหม�ะสม 
กับลักษณะ ขน�ดและคว�มซับซ้อนท�งธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดขีดจำ�กัดก�รกระจุกตัวสำ�หรับภ�วะคว�มเสี่ยง
ต่อคู่สัญญ�ประกันภัยต่อร�ยหนึ่งร�ยใด เช่น
1. กำ�หนดก�รกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อท่ีเข้�ร่วมในสัญญ� 
 ประกันภัยต่อ โดยคำ�นึงถึงขน�ดของสัญญ�ประกันภัยต่อ และ 
 สัดส่วนท่ีจัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละร�ย โดยพิจ�รณ� 
 ลำ�ดับคว�มน่�เช่ือถือท�งก�รเงินของผู้รับประกันภัยต่อประกอบด้วย  
 เพื่อป้องกันก�รกระจุกตัวท่ีอ�จจะเกิดจ�กผู้รับประกันภัยต่อ 
 ร�ยหนึ่งร�ยใดม�กเกินไป
2. พิจ�รณ�สัดส่วนท่ีจัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อท่ีเป็นผู้นำ�ใน 
 แต่ละสัญญ�ให้มีคว�มเหม�ะสมกับขน�ดของภัยท่ีเอ�ประกันภัยต่อ

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กก�รที่บริษัทฯ ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้สิน
หรือภ�ระผูกพันเมื่อถึงกำ�หนด เนื่องจ�กไม่ส�ม�รถเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นเงินสดได้ หรือไม่ส�ม�รถจัดห�เงินทุนได้เพียงพอ หรือส�ม�รถ
จัดห�เงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่�ที่จะยอมรับได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การบริหารเงิน
เพ่ือรักษ�สภ�พคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์
ท่ีมีสภ�พคล่องสูง ประกอบกับมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีมีประสิทธิภ�พ
ส�ม�รถรักษ�ระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสมตลอด
เวล� ในกรณีท่ีต้องจ่�ยค่�สินไหมทดแทนเป็นจำ�นวนท่ีม�กเกินกว่�
ปริม�ณเงินสดประจำ�วันท่ีมีอยู่ ฝ่�ยก�รเงินจะแจ้งล่วงหน้�เพื่อให้
ฝ่�ยลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อก�รชำ�ระ
หนี้สินท่ีถึงกำ�หนด ทำ�ให้เชื่อมั่นว่�คว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง 
อยู่ในระดับที่ควบคุมได้

เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ม ี
สภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา
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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.

•	 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  

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
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•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างชำาระ
จ�กก�รท่ีสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสริมก�รประกอบธรุกจิ
ประกันภัย ได้กำ�หนดแนวท�งก�รติดต�มและกำ�กับฐ�นะก�รเงิน
และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริม�ณ
และเกณฑ์เชิงคุณภ�พ สำ�หรับอัตร�ส่วนเบี้ยประกันภัยค้�งรับร�ค�
ประเมินต่อเบ้ียประกันภัยค้�งรับร�ค�บัญชี ซ่ึงเป็นอัตร�ส่วนหนึ่ง 
ของเกณฑ์เชิงปริม�ณท่ีใช้ประเมินคว�มเสี่ยงด้�นสภ�พคล่อง  
จ�กก�รท่ีบริษัทฯ ไม่ส�ม�รถจัดเก็บเบ้ียประกันภัยค้�งชำ�ระได้  
โดยค่�ม�ตรฐ�นของอัตร�ส่วนนี้ต้องไม่ต่ำ�กว่�อัตร�ร้อยละ 80  
โดยบริษัทฯ มีอัตร�ส่วนสูงกว่�เกณฑ์ดังกล่�วในระดับท่ีน่�พอใจ 
ม�โดยตลอด

•	 การบริหารการลงทุน
บริษัทฯ พิจ�รณ�ลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภ�พคล่องให้สอดคล้อง
กับลักษณะของหนี้สินและภ�ระผูกพันอย่�งเหม�ะสม และดูแลให้มี
สินทรัพย์สภ�พคล่องที่เพียงพอเมื่อมีคว�มจำ�เป็นต้องใช้เงิน

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กคว�มล้มเหลว คว�มไม่เพียงพอ 
หรือคว�มไม่เหม�ะสมของบุคล�กร กระบวนก�รปฏิบัติง�นภ�ยใน  
ระบบง�น หรือเกิดจ�กเหตุปัจจัยภ�ยนอก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การจัดทำารายงานและประเมินความเสี่ยงตามกรอบ	
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นปฏิบัติก�ร  
โดยมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นและประเมินคว�มเสี่ยงภ�ยใต้กรอบ  
CRSA: Control and Risk Self Assessment ในกระบวนก�รต่�ง ๆ   
ของบริษัทฯ อย่�งต่อเนื่อง เช่น กระบวนก�รรับประกันภัย และ
กระบวนก�รจัดก�รสินไหมทดแทน ซ่ึงผลก�รประเมินคว�มเสี่ยงได้ 
ถูกนำ�เสนอต่อกรรมก�รผู้จัดก�รและคณะกรรมก�รบริห�รจัดก�ร
คว�มเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจ�กก�รประเมินแล้ว ห�กคว�มเสี่ยง
อยู่ในระดับท่ีสูง เจ้�ของคว�มเสี่ยงจะร่วมกับฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
องค์กรในก�รกำ�หนดม�ตรก�รตอบสนองต่อคว�มเสี่ยง และเมื่อมี
ก�รนำ�ไปปฏิบัติแล้ว เจ้�ของคว�มเสี่ยงจะต้องร�ยง�นคว�มคืบหน้�

และผลก�รดำ�เนนิก�รให้ กบัฝ�่ยบรหิ�รคว�มเสีย่งองคก์รภ�ยในกรอบ
ระยะเวล�ท่ีกำ�หนด สำ�หรบัคว�มเสีย่งท่ีเป็นคว�มเสีย่งรว่มขององคก์ร  
จะมีก�รจัดต้ังคณะทำ�ง�นเฉพ�ะเร่ืองข้ึนม�ดำ�เนินก�ร และมีก�รพัฒน� 
และปรับปรุงกระบวนก�รทำ�ง�นให้กระชับและมีประสิทธิภ�พเพิ่มขึ้น
อยู่ตลอดเวล�

•	 การจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	
บรษัิทฯ ไดจ้ดัทำ�แผนรองรบัก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งตอ่เนือ่ง (Business  
Continuity Plan: BCP) ของระบบง�นท่ีสำ�คัญในก�รเรียกคืน 
ก�รดำ�เนนิง�นให้กลบัสูภ่�วะปกต ิเพือ่ช่วยให้ธรุกจิส�ม�รถดำ�เนนิง�น 
ได้อย่�งต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุก�รณ์ท่ีทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจหยุดชะงัก 
รวมถึงได้ทำ�ก�รทดสอบแผนดังกล่�วเพ่ือเตรียมคว�มพร้อมต่อ 
เหตุก�รณ์ฉุกเฉินท่ีอ�จจะเกิดข้ึน โดยระบบง�นท่ีสำ�คัญท่ีได้รับก�ร 
จัดอันดับคว�มจำ�เป็นเร่งด่วน 4 ลำ�ดับแรกคือ

 1. บริก�รด้�น Call Center (ก�รให้บริก�รลูกค้�ท�งโทรศัพท์และ 
  ก�รรับแจ้งเหตุ)
 2.	บริก�รด้�นสินไหมประกันภัยรถยนต์
 3. บริก�รด้�นสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด
 4. บริก�รด้�นสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภ�พ

5. ความเสี่ยงด้านตลาด 
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของร�ค�ตล�ดของ
สินทรัพย์ท่ีลงทุน อัตร�ดอกเบ้ีย อัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ระหว่�ง
ประเทศ ร�ค�ตร�ส�รทุนและร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การลงทุน
บริษัทฯ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กก�รลงทุนด้วยก�รกำ�หนดคู่มือ
แนวท�งบริห�รก�รลงทุน (Investment Management Guideline: 
IMG) เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซ่ึงในคู่มือจะกำ�หนดกรอบและทิศท�ง
ก�รลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจำ�กัดในก�รลงทุนทุกประเภทและ
ทุกระดับ ซึ่งพิจ�รณ�กำ�หนดขึ้นจ�กอัตร�ผลตอบแทนเป้�หม�ยและ
สภ�พคลอ่ง โดยให้เชือ่มโยงและสอดรบักบัผลกระทบตอ่เงนิกองทุนท่ี

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
โดยมีการจัดทำารายงานและประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบ  

CRSA: Control and Risk Self Assessment ในกระบวนการต่าง ๆ  
ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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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 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
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ต้องดำ�รงไว้ต�มกฎเกณฑ์ก�รดำ�รงเงินกองทุนต�มระดับคว�มเสี่ยง 
(Risk-based Capital Supervision)

ฝ่�ยลงทุนของบริษัทฯ ได้มีก�รติดต�มและร�ยง�นผลก�รลงทุนต่อ 
ผู้บริห�รระดับสูง รวมท้ังคณะกรรมก�รก�รลงทุนอย่�งใกล้ชิด 
นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กรยังได้เข้�ร่วมในก�รประเมิน
ระดับคว�มเสี่ยงของก�รลงทุน ด้วยวิธีก�รประเมินและแบบจำ�ลอง 
ต่�ง ๆ เช่น ก�รวัดค่�คว�มเสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับพอร์ตก�รลงทุน
ดว้ยตวัแบบ Value at Risk และจดัทำ�ก�รทดสอบภ�วะวกิฤต (Stress 
Testing) สำ�หรับวัดค่�คว�มเสียห�ยภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ท่ีไม่ปกติ  
เพื่อให้ม่ันใจว่�ส�ม�รถรับมือกับปัจจัยคว�มเสี่ยงด้�นลงทุนได้อย่�ง
เหม�ะสมและทันต่อสถ�นก�รณ์

ท้ังนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบ�ยนำ�เงินไปลงทุนในตร�ส�รอนุพันธ์  
(Derivative) และอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ (Currency)

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กคู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถปฏิบัติต�มภ�ระ 
ท่ีตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอก�สท่ีคู่สัญญ�จะถูกปรับลดอันดับ 
คว�มน่�เชื่อถือ (Credit Rating)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
 1. มีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับท้ังตล�ดประกันภัยต่อในประเทศและ 
  ต่�งประเทศ
 2. มีฐ�นะท�งก�รเงินท่ีมั่นคงและเป็นท่ียอมรับของบริษัทฯ ซ่ึง 
  บริษัทฯ อ้�งอิงข้อมูลจ�กก�รจัดลำ�ดับคว�มน่�เช่ือถือท�ง 
  ก�รเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial  
  Security Rating) ซ่ึงจัดทำ�โดยสถ�บันจัดอันดับคว�มเชื่อถือ  
  เช่น S&P, Fitch, Moody’s และ A.M. Best โดยมีก�รปรับปรุง 
  ข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดลำ�ดับคว�ม 
  น่�เช่ือถือขั้นต่ำ�สำ�หรับผู้รับประกันภัยต่อต�มสัญญ�ท่ีอยู่ใน 
  ต่�งประเทศไว้ดังนี้
  • S&P, Fitch และ A.M. Best ขั้นต่ำ� A-
  • Moody’s ขั้นต่ำ� A3
  ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีคว�มจำ�เป็นจะต้องใช้ผู้รับประกันภัยต่อท่ีมี 
  ลำ�ดับคว�มน่�เช่ือถือต่ำ�กว่�ท่ีกำ�หนด ต้องมีก�รพิจ�รณ�ต�ม 
  ขั้นตอนเป็นกรณีพิเศษ สำ�หรับผู้รับประกันภัยต่อที่อยู่ในประเทศ 
  จะตอ้งมคีว�มเพยีงพอของเงนิกองทุน (Capital Adequacy Ratio  
  หรือ CAR) ต�มเกณฑ์ท่ีสำ�นักง�น คปภ. และบริษัทฯ กำ�หนดไว้
 3. มีคว�มชัดเจนในระบบบัญชีและก�รจัดเอกส�รที่มีม�ตรฐ�น
	4. มีประวัติก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

•	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมก�รบริห�รก�รลงทุน มีหน้�ท่ีพิจ�รณ�
และทบทวนปัจจัยต่�ง ๆ อย่�งสม่ำ�เสมอเพื่อนำ�ม�ใช้ประกอบก�ร
ตัดสินใจก�รลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมก�รลงทุนให้เป็นไปต�ม
ขอบเขตและข้อกำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิ 

ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ซ่ึงถือเป็นกลไกสำ�คัญในก�รบริห�ร 
ก�รลงทุน และก�รบรหิ�รสนิทรพัย์ของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ ไดน้ำ�เงนิ 
ไปลงทุนในตร�ส�รหนี้ประเภทต่�ง ๆ โดยแยกต�มระดับคว�มเสี่ยง
ของ Credit Rating รวมท้ังบรษัิทฯ ไม่มนีโยบ�ยก�รลงทุนในคูส่ญัญ�
ที่มี Credit Rating ต่ำ�กว่� A-

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
หม�ยถงึ คว�มเสีย่งท่ีเกดิจ�กคว�มเสยีห�ยอันเนือ่งม�จ�กก�รเสือ่ม
เสียชื่อเสียงของบริษัทฯ  มีผลให้ลูกค้� คู่ค้� ผู้ถือหุ้นและ/หรือหน่วย
ง�นกำ�กับดูแล มีมุมมองต่อภ�พลักษณ์บริษัทฯ ในแง่ลบ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ส�ยง�นบริก�รลูกค้�และสนับสนุนง�นข�ย เป็นหน่วยง�นหลักท่ี 
รบัผดิชอบ ในก�รประส�นหนว่ยง�นท่ีเกีย่วขอ้งในจดัก�รข้อรอ้งเรยีน 
เพ่ือให้ลูกค้� คู่ค้� เกิดคว�มพอใจอย่�งสูงสุด ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมใน
ท�งบวกตอ่ช่ือเสยีงตอ่บรษัิทฯ นอกจ�กนีบ้รษัิทฯ ไดก้ำ�หนดแผนก�ร
สื่อส�รในภ�วะวิกฤต (Crisis Communication Plan) สำ�หรับบริห�ร
จัดก�รเหตุก�รณ์ที่ก่อให้เกิดคว�มรู้สึกเชิงลบที่มีต่อองค์กร ที่ปร�กฏ
บนสือ่สงัคมออนไลน ์(Social Media) เช่น Facebook Pantip เป็นตน้ 
ซึ่งส�ม�รถลดผลกระทบต่อภ�พลักษณ์บริษัทฯ

8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดข้ึนจ�กก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ในก�รดำ�เนนิธรุกจิ ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ระบบหรอืก�รปฏบัิตงิ�นของ 
บริษัทฯ รวมถึงคว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กภัยคุกค�มท�งไซเบอร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและนวัตกรรม เป็นหน่วยง�นหลัก 
ท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับก�รติดต�ม วิเคร�ะห์ และประเมิน 
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ ซึ่งรวมถึง ก�รกู้คืน
ระบบง�น (System Recovery) ต�มแนวท�งก�รบรหิ�รคว�มตอ่เนือ่ง 
ท�งธรุกจิ (Business Continuity Management) คว�มปลอดภยัด�้น
ข้อมูล (Data Security) และด้�น Cyber (Cyber Security) รวมถึง
ก�รบริห�รจัดก�รโครงก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT Project) 

บริษัทฯ ได้นำาเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ 
ประเภทต่าง ๆ โดยแยกตามระดับความเสี่ยง 

ของ Credit Rating รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย
การลงทุนในคู่สัญญาที่มี Credit Rating  

ต่ำากว่า A-
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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 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. Reputational 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 

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
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ท่ีมีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะต้อง
กำ�หนดเป็นแผนรองรับ และแนวท�งปฏิบัติท่ีชัดเจนในก�รบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

9. ความเสี่ยงด้านมหันตภัย
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีเหตุก�รณ์หนึ่งหรือเหตุก�รณ์ต่อเนื่องท่ีมี 
ขน�ดใหญ่ ก่อให้เกิดก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนจำ�นวนสูงเบ่ียงเบน 
ไปจ�กค่�สินไหมทดแทนที่ได้มีก�รค�ดก�รณ์ไว้อย่�งม�ก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทำ�ก�รทดสอบภ�วะวิกฤตเป็นประจำ�ทุกปี โดยหนึ่งใน 
สถ�นก�รณ์ท่ีทดสอบคือ เหตุก�รณ์มหันตภัยจ�กภัยธรรมช�ติ 
อุทกภัย แผ่นดินไหว และสินไหมขน�ดใหญ่ (Big Claim) ที่เกิดจ�ก
ก�รสะสมภัย (Risk Accumulation) ของแต่ละประเภทประกันภัย 
ซ่ึงบริษัทฯ จะนำ�ผลก�รทดสอบไปใช้ประกอบก�รทบทวนกรอบและ
กลยุทธ์ประกันภัยต่อ รวมถึงก�รกำ�หนดก�รสะสมภัย เพื่อให้ม่ันใจ
ว่�บริษัทฯ ส�ม�รถรองรับคว�มเสี่ยงดังกล่�วได้

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ 
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีอ�จเกิดใหม่เป็นคว�มสูญเสียท่ีอ�จไม่เคย
ปร�กฏข้ึนหรือไม่เคยมีประสบก�รณ์ม�ก่อน และเป็นคว�มเสี่ยง 
ท่ีย�กต่อก�รประม�ณก�รท้ังเชิงโอก�สก�รเกิดและคว�มรุนแรง 
ในก�รเกิด เนื่องจ�กคว�มไม่แน่นอนและก�รเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
แวดล้อม อ�ทิ ก�รเมือง กฎหม�ย สังคม เทคโนโลยี สภ�พแวดล้อม
ท�งก�ยภ�พ รวมถึงก�รเปลี่ยนแปลงท�งธรรมช�ติ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บรษัิทฯ มีก�รทบทวนทะเบียนคว�มเสีย่งหลกัของบริษัทฯ เป็นประจำ� 
เพือ่ให้มีคว�มเป็นปัจจบัุนและส�ม�รถรองรับกบัคว�มเสีย่งท่ีอ�จเกดิ
ข้ึนในทุกขณะก�รดำ�เนนิธรุกจิ รวมไปถงึตดิต�มข่�วส�รและแนวโนม้ 
ของปัจจัยต่�ง ๆ ท่ีอ�จส่งผลให้เกิดคว�มเสี่ยงชนิดใหม่ต่อธุรกิจ
ประกันภัย ท้ังนี้ห�กบริษัทฯ ทร�บถึงคว�มเสี่ยงในลักษณะดังกล่�ว 
บริษัทฯ จะเพิ่มคว�มเสี่ยงดังกล่�วเข้�ในทะเบียนคว�มเสี่ยงของ 
บริษัทฯ และจัดทำ�ข้ันตอนก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือ 
ลดคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ
หม�ยถึง คว�มเสี่ยงท่ีบริษัทฯ อ�จได้รับผลกระทบเชิงลบจ�ก
เหตุก�รณ์ (ทั้งที่เป็นท�งก�รเงินและไม่ใช่ท�งก�รเงิน) จ�กธุรกิจใน
กลุ่มเดียวกัน นอกจ�กนี้ยังรวมถึงคว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กคว�มมั่นคง
ท�งก�รเงินของกลุ่มธุรกิจท้ังหมดหรือบริษัทฯ ภ�ยในกลุ่มธุรกิจ 
ซ่ึงได้รับผลกระทบจ�กเหตุก�รณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซ่ึงเป็นท้ัง
เหตุก�รณ์ท่ีเกิดขึ้นภ�ยในกลุ่มธุรกิจเองหรือ เหตุก�รณ์ภ�ยนอกท่ี
กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงคว�มเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ ต้องให้ก�รสนับสนุน
ท�งก�รเงินแก่กลุ่มธุรกิจ จึงได้มีก�รจัดทำ�แผนก�รสนับสนุนท�ง 
ก�รเงนิข้ึน โดยกำ�หนดเกณฑอั์ตร�สว่นคว�มเพยีงพอของเงนิกองทุน
ขั้นต่ำ� กล่�วคือ ห�กบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจมีอัตร�ส่วนต่ำ�กว่�เกณฑ์ 
ท่ีบริษัทฯ กำ�หนด บริษัทฯจะห�ท�งแก้ไขโดยต้องพิจ�รณ�ก�ร
สนับสนุนท�งก�รเงินและ/หรือห�แนวท�งท่ีเหม�ะสม ท้ังนี้บริษัทฯ 
ตอ้งคำ�นงึถงึผลกระทบท่ีมตีอ่อัตร�สว่นเงนิกองทุนของบรษัิทฯ (CAR) 
อย่�งรอบคอบ รวมไปถึงบริษัทฯ จะนำ�ปัจจัยเสี่ยงดังกล่�วม�เป็น 
องค์ประกอบในก�รทดสอบภ�วะวิกฤตด้วย เพ่ือให้แน่ใจว่�ก�ร
สนับสนุนดังกล่�วจะไม่ส่งผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ CAR ของ 
บริษัทฯ

นอกเหนือจ�กก�รบริห�รคว�มเสี่ยงประเภทต่�ง ๆ ต�มท่ีกล่�ว 
ม�ในข้�งต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ซึ่งอ�จส่งผล 
กระทบต่อก�รลงทุนของผู้ถือหุ้น จึงได้นำ�หลักก�รบริห�รเงินกองทุน 
ต�มระดับคว�มเสี่ยงม�ใช้ในก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยได้มี 
ก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ด้�นเงิน
กองทนุ เพือ่ใชเ้ปน็แนวท�งในก�รรกัษ�ระดบัเงินกองทนุของบริษทัฯ 
ตลอดระยะเวล�ท่ีประกอบกจิก�ร และไดม้กี�รจดัทำ�ก�รทดสอบภ�วะ
วิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคร�ะห์เหตุก�รณ์ และกรณีต่�ง ๆ  
ซ่ึงเม่ือเกิดข้ึนแล้วอ�จส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลก�รดำ�เนินง�น 
และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่�งเช่น ก�รจ่�ยสินไหมร�ยใหญ่  
ก�รเกิด มหันตภัย ก�รข�ดทุนจ�กก�รลงทุน เป็นต้น แล้วนำ�ผลจ�ก
ก�รศกึษ�ม�ว�งแผน และปรบัใช้ในกลยุทธก์�รดำ�เนนิง�นของบรษัิทฯ  
เช่นกลยุทธ์ก�รรับประกัน กลยุทธ์ก�รประกันภัยต่อ และกลยุทธ์ 
ก�รลงทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนเงินกองทุนต่อเงิน
กองทุนท่ีตอ้งดำ�รงต�มกฎหม�ยสงูกว�่เกณฑม์�ตรฐ�นของสำ�นกัง�น
คณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)  
และผลก�รทดสอบภ�วะวิกฤตที่ได้จัดทำ�ขึ้น ส�ม�รถสรุปได้ว่�ระดับ 
เงินกองทุนของบริษัทฯ อยู่ในระดับท่ีเพียงพอ และยังคงสูงกว่�
ระดับท่ีกฎหม�ยกำ�หนดไว้แม้ว่�จะเกิดเหตุก�รณ์รุนแรงต่�ง ๆ  
ต�มที่ตั้งสมมติฐ�นไว้
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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 
companies are able to handle this risk.

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.  However, if the Company is 
aware of the aforementioned risks, the Company will include 
those risks into the Company’s risk register and establish risk 
management procedures to prevent or reduce risks to an 
acceptable level (Risk Appetite).

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, the Company 
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, 2021, 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	 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้าน
	 	 	 ความยั่งยืน

ตลอดระยะเวล�ท่ีผ�่นม� บรษัิท เมอืงไทยประกนัภยั จำ�กดั (มห�ชน) 
ได้ดำ�เนินธุรกิจเคียงคู่คนไทยม�อย่�งย�วน�น เร�เป็นบริษัทท่ียึด
ม่ันในหลักจริยธรรม และคว�มโปร่งใสในก�รทำ�ง�น ซ่ึงเป็นหลัก 
ก�รทำ�ง�นของพนักง�นเมืองไทยประกันภัยทุกคน เร�ภูมิใจ 
ท่ีเป็นธุรกิจท่ีได้ช่วยเยียวย�ผู้คนเมื่อย�มเกิดภัย และเร�เช่ือว่� 

นอกเหนือจ�กกำ�ไรท�งธุรกิจ สิ่งสำ�คัญท่ีเร�ต้องทำ�ควบคู่กันไป  
คือ ก�รสร้�งกำ�ไรท�งใจผ่�นก�รช่วยเหลือสังคมไทย อย่�งรอบด้�น 
มุ่งเน้นคืน "กำ�ไรท�งใจ" สู่สังคม ไม่ว่�จะเป็นลูกค้� คู่ค้� พนักง�น 
และประช�ชนท่ัวไป ซ่ึงเร�ไดท้ำ�ม�อย�่งตอ่เนือ่ง ไมว่่�จะเป็นก�รช่วย
เหลือผู้ด้อยโอก�สในสังคม ก�รส่งเสริมและสนับสนุนง�นด้�นผู้หญิง  
เด็ก/เย�วชน ผู้พิก�ร กีฬ� ตลอดจนเรื่องของภัยพิบัติต่�ง ๆ รวมถึง
สถ�นก�รณ์วิกฤตโควิด-19

เป้าหมายความยั่งยืน

พันธกิจของเมืองไทยประกันภัย เป้าหมายความยั่งยืน

เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ • อัตร�คว�มพึงพอใจของลูกค้�ที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี

สร้�งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่�พอใจ โดยก�รเติบโต
อย่�งยั่งยืนและมีผลกำ�ไร ด้วยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ

• ทุกคว�มเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญต่อองค์กรส�ม�รถบริห�รจัดก�ร
 ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

มุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มใน
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองคว�มต้องก�ร ก�รให้บริก�รที่เป็นเลิศ
และก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

• มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หล�กหล�ย เข้�ถึงได้ทุกกลุ่มในสังคม
• พัฒน�ช่องท�งก�รให้บริก�ร ให้เข้�ถึงได้ง่�ย สะดวก และรวดเร็ว

ยึดมั่นในบรรษัทภิบ�ล และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม • พนักง�นทุกคนดำ�เนินง�นสอดคล้องต�มข้อกำ�หนดและ
 จรรย�บรรณธุรกิจ
• คู่ค้�ดำ�เนินง�นสอดคล้องต�มข้อกำ�หนดและจรรย�บรรณคู่ค้�
 ท�งธุรกิจ

เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอย�กเข้�ม�ร่วมง�นด้วย ในอันดับต้น ๆ • ก�รจัดให้มีสวัสดิก�รที่ตอบสนองก�รใช้ชีวิตของพนักง�น
 ได้อย่�งสมดุล
• ก�รจัดกิจกรรมสร้�งคว�มผูกพันกับพนักง�น ก�รสร้�งขวัญ
 และกำ�ลังใจให้กับพนักง�น

สิ่งสำาคัญที่เราต้องทำาควบคู่กันไป คือ การสร้างกำาไรทางใจ 
ผ่านการช่วยเหลือสังคมไทย อย่างรอบด้าน มุ่งเน้นคืน  

"กำาไรทางใจ" สู่สังคม
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 3.1	 Policy	and	Target	of	Sustainability
	 	 	 Management

Muang Thai Insurance Public Company Limited has been 
conducting the business alongside Thai people for a long 
time.  We are a company that has always adhered business 
ethics and to the e and transparency at work.  This is the 
working principle of all employee of Muang Thai Insurance.  
We are proud that our business has been helping people when 

the disasters strike, and we believe that creating emotional 
encouragement through helping Thai society in all aspects is 
as important as generating business profit.  So, we has been 
continuously focusing on returning "emotional benefit" to the 
society, including customers, business partners, employees and 
the general public.  For example, helping the people in need 
in the society, promoting and supporting the work of women, 
children and young people, people with disabilities and sport 
and helping when disasters strike including COVID-19 outbreak.

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.

So, we has been continuously focusing on returning  
"emotional benefit" to the society
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 3.2	 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ	(Value	Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

หัวข้อ ประเด็นสำาคัญ

ก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม 1. ก�รจัดก�รพลังง�น
2.	ก�รใช้กระด�ษอย่�งรู้คุณค่�
3.	ก�รลดปริม�ณก�รใช้น้ำ�
4.	ลดก�รปล่อยก๊�ซเรือนกระจก

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมที่ดี 1.	ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจริยธรรมที่ดี
2.	จรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ
3.	ก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 1.	ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หล�กหล�ย และเข้�ถึงง่�ย
2.	นวัตกรรมที่สร้�งสรรค์ตอบโจทย์สังคมในทุกมิติ
3.	ก�รสร้�งม�ตรฐ�นก�รข�ยที่ดี
4.	ก�รสร้�งประสบก�รณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้�

ก�รพัฒน�และดูแลพนักง�น 1.	ก�รพัฒน�พนักง�น
2.	ก�รมีส่วนร่วมของพนักง�น
3.	ก�รดูแลและรักษ�พนักง�น

ก�รตอบแทนสังคม 1. สร้�งหัวใจแห่งก�รเป็นผู้ให้
2.	 เพื่อสังคมแห่งรอยยิ้ม
3.	ส�นต่อพลังแห่งก�รให้
4.	ก�รช่วยเหลือในสถ�นก�รณ์โควิด-19

3.2.2 การมีส่วนร่วมและการดูแลผู้มีส่วนได้เสียหลัก
  ที่สำาคัญ

คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญในก�รดูแล และคำ�นึงถึง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ท้ังภ�ยใน และภ�ยนอกบริษัท รวมถึง 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนก�รให้คว�ม
คุ้มครองและรักษ�สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และบริษัทจะไม่กระทำ�

ก�รใด ๆ ที่เป็นก�รละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จึงยึดถือแนวท�ง
ในก�รปฏิบัติที่ก่อให้เกิดคว�มเสมอภ�คต่อทุกฝ่�ย ซึ่งได้แก่ ผู้ถือหุ้น  
พนักง�น ลูกค้� คู่แข่ง เจ้�หนี้ คู่ค้� และสังคม ซ่ึงได้แสดงไว้ใน 
คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ท้ังในแบบรูปเล่ม และบนเว็บไซต์
ของบริษัท สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นได้ยึดถือปฏิบัติ 
ซึ่งมีส�ระสำ�คัญสรุปได้ดังนี้
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 3.2	 Impact	Management	Regarding	The	Stakeholders	Due	to	Business	Value	Chain

3.2.1 Business Value Chain

Topic Main	Point

Environmental Management 1.	Energy Management
2. Saving Papers
3.	Reducing Water Consumption
4. Reducing Greenhouse Gas Emission

Good Corporate Governance and Ethics 1. Good Corporate Governance and Ethics
2. Code of Conduct
3. Protection of Personal Data

Responsibility to Consumers 1.	Diverse Product Design and easy to Access
2. Creative Innovations that meet the needs of Society in all Dimensions
3.	Establishing good sales Standards
4.	Creating an Excellent Customer Experience

Employee Development and Welfare 1.	Career Development plan for Employees
2.	Employee Participation and Engagement
3.	Employee Benefit and Retention 

Giving back to the Society 1.	Creating a heart of Giving
2.	For a Society of Smiles
3.	Forwarding the Power of Giving
4.	Relieving COVID-19 Outbreak

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 responsi-
bility 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:
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1.	ลูกค้า 1) ก�รจัดให้มีผู้ดูแลคว�ม
 สัมพันธ์ลูกค้� เพื่ออำ�นวย
 คว�มสะดวกต่อคว�มต้องก�ร
 ของลูกค้�
2)	ก�รผลิตสื่อประช�สัมพันธ์ 
 เพ่ือให้ข้อมูลเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ 
 และบริก�รอย่�งถูกต้อง
 ครบถ้วน ชัดเจน และโปร่งใส
3)	ก�รจัดช่องท�งให้ลูกค้�
 แสดงคว�มคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 และข้อร้องเรียน
4)	ก�รสำ�รวจคว�มพึงพอใจ
 ของลูกค้�เป็นประจำ�
 อย่�งต่อเนื่อง

1)	ก�รให้บริก�รลูกค้�อย่�ง
 รับผิดชอบและเป็นธรรม
2)	สินค้�และบริก�รที่หล�กหล�ย
 มีคุณภ�พตอบสนอง
 คว�มต้องก�รของลูกค้�
3)	คว�มสะดวกในก�รรับบริก�ร

1)	ก�รกำ�หนดหลักก�รและ
 ม�ตรฐ�นขั้นพื้นฐ�นด้�น
 ก�รบริห�รลูกค้�อย่�ง
 รับผิดชอบและเป็นธรรม
2)	นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�ร
 ที่ตรงต�มคว�มต้องก�รและ
 ไลฟ์สไตล์ของลูกค้�
3)	ก�รสร้�งช่องท�งเพื่อสื่อส�ร
 กับลูกค้�ที่หล�กหล�ย 
 เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร
 ของลูกค้�ได้อย่�งรวดเร็ว
4)	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
 ด้�นไซเบอร์

2.	พนักงาน 1)	ก�รจัดปฐมนิเทศสำ�หรับ
 พนักง�นในทุกระดับ
2)	ก�รบริห�รก�รสื่อคว�ม
 เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจในก�ร
 ดำ�เนินธุรกิจและก�รส่งเสริม
 ให้เกิดคว�มผูกพันในองค์กร 
 ผ่�นช่องท�งก�รสื่อส�รที่
 หล�กหล�ยทั้งออนไลน์และ
 ออฟไลน์ เพ่ือให้เข้�ถึงพนักง�น
 ทุกกลุ่มอย่�งทั่วถึง เช่น Office 
 365, Line, Facebook
3)	กิจกรรมส่งเสริมด้�นสุขภ�พ 
 จัดสวัสดิก�รต่�ง ๆ และ
 สร้�งคว�มผูกพันองค์กร

1)	ก�รจัดค่�ตอบแทนและ
 สวัสดิก�รที่เป็นธรรม
2)	คว�มก้�วหน้�ในง�น
3)	ก�รพัฒน�คว�มรู้คว�มส�ม�รถ
 และทักษะในก�รทำ�ง�นและ
 ก�รดำ�เนินชีวิต
4)	ก�รเปิดโอก�สให้พนักง�น
 จัดสรรเวล�เพื่อสร้�งสมดุล
 ระหว่�งชีวิตก�รทำ�ง�นและ
 ชีวิตส่วนตัว

1)	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ
 วิธีปฏิบัติของฝ่�ยทรัพย�กร
 บุคคล และปฏิบัติต�มกฎหม�ย
 แรงง�น
2)	ก�รกำ�หนดนโยบ�ยด้�น
 สิทธิมนุษยชนและแนวท�ง
 ในก�รบริห�รคว�มหล�กหล�ย
3)	ก�รจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
 ที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
 ของพนักง�น ในระดับต่�ง ๆ

3.	คู่ค้า 1)	แจ้งข่�วส�รผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 เครื่องมือสนับสนุนก�รข�ย
2)	สรุปร�ยง�นก�รต่ออ�ยุ
 กรมธรรม์ และผลง�นทุกเดือน
3)	 เข้�พบเยี่ยมเยียน ห�รือร่วม
 แนวท�งก�รขย�ยง�นคู่ค้� 
 ทุกเดือน/ทุกไตรม�ส

1)	ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองกับกลุ่ม 
 ลูกค้�และแข่งขันในตล�ดได้
2)	ก�รได้รับก�รบริก�รที่สะดวก
 และรวดเร็ว
3)	ส�ม�รถห�แนวท�งแก้ไข
 ปัญห�ให้กับคู่ค้�ได้

1)	ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ที่
 หล�กหล�ย
2)	 เพิ่มช่องท�งในก�รติดต่อ 
 เพื่อก�รประส�นง�น และ
 ก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งรวดเร็ว

4.	ชุมชน/สังคม 1)	ก�รจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 ผ่�นกิจกรรมอ�ส�ของพนักง�น 
 และกิจกรรมเพื่อสังคม
 ของบริษัท อย่�งน้อย 2 เดือน
 ต่อครั้ง
2)	ก�รส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
 ที่เป็นประโยชน์กับสังคม 
 แก่หน่วยง�น หรือชุมชนต่�ง ๆ

1)	ก�รพัฒน�เพื่อผลประโยชน์
 ร่วมกันกับชุมชน

1)	อ�ส�กล้�ใหม่เมืองไทย
2)	คลองเตยดีดี
3)	ครัวม�ด�ม
4)	 เมืองไทยไร้ขยะ
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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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5.	ผู้ถือหุ้น 1)	ก�รประชุมส�มัญและ/หรือ
 วิส�มัญผู้ถือหุ้น
2)	ก�รเปิดเผยข้อมูลส�รสนเทศ
 ผ่�นระบบ SET Portal
 Straight Through ของ
 ตล�ดหลักทรัพย์
3)	ก�รเข้�พบและให้ข้อมูล
 แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถ�บัน 
 และบุคคลทั่วไป ทั้งแบบ
 ร�ยบุคคล และคณะทั้งใน
 ประเทศ และต่�งประเทศ
4)	ก�รจัดให้มีช่องท�งก�ร
 สอบถ�มข้อมูลผ่�นเว็บไซด์
5)	ก�รตอบแบบสอบถ�ม

1)	ผลตอบแทนก�รลงทุนสูงและ
 เติบโตอย่�งมั่นคง ยั่งยืน
2)	ก�รดำ�เนินง�นเป็นไป
 อย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม
3)	ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้วย
 คว�มรอบคอบ
4)	ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีจริยธรรม
 และมีก�รพิจ�รณ�ประเด็น
 ด้�นสิ่งแวดล้อม สังคม
 ธรรม�ภิบ�ล
5)	 ให้คว�มรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์
 ใหม่ ๆ ของหน่วยง�นกำ�กับ
 ดูแล

1)	มีนโยบ�ยในก�รยึดถือปฏิบัติ
 ต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ยอย่�ง
 เท่�เทียมกัน เช่น สิทธิในก�ร
 เข้�ร่วมประชุมและ
 ก�รออกเสียงลงคะแนน
 สิทธิในก�รเสนอว�ระ
 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
 กรรมก�ร สิทธิในก�รรับ
 ส่วนแบ่งกำ�ไร ตลอดจนสิทธิ
 ในก�รรับทร�บข้อมูล ข่�วส�ร 
 ผลก�รดำ�เนินง�น

6.	คู่แข่งทางการค้า 1)	ก�รประชุมพบปะพูดคุย
 แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นและ
 คว�มร่วมมือกันต�มว�ระ
 ต่�ง ๆ

1)	ก�รดำ�เนินธุรกิจและแข่งขัน
 ด้วยคว�มโปร่งใส เป็นธรรม
 ปฏิบัติต�มกรอบก�รแข่งขัน
 ที่ดี และสุจริต

1)	บริษัทฯ ยึดมั่นในกรอบ
 ก�รแข่งขันท�งธุรกิจต�ม
 กฎกติก�และจริยธรรมของ
 ก�รแข่งขันที่เป็นธรรม  
2)	 ไม่แสวงห�ข้อมูลที่เป็นคว�มลับ
 ของคู่แข่งด้วยวิธีก�รที่ไม่สุจริต
 ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่ง
 ท�งก�รค้� ซึ่งสอดคล้องกับ
 ข้อกำ�หนดของกฎหม�ย

7.	เจ้าหนี้ 1)	ก�รจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้�ง
 คว�มสัมพันธ์และให้คว�มรู้
 ในรูปแบบต่�ง ๆ เป็นประจำ�
 ทุกปี
2)	ก�รจัดให้มีช่องท�งในก�รรับฟัง
 ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

1)	ก�รจ่�ยดอกเบี้ยและชำ�ระคืน
 ต�มกำ�หนด
2)	ก�รสื่อส�รและเปิดเผยข้อมูล 
 อย่�งต่อเนื่อง

1)	ปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อตกลง
 ที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�ระหว่�งกัน
 อย่�งเคร่งครัด
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4.	Community/Society 1) Organizing activities about 
 community relations through 
 employee voluntee
 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.

1) 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.

1) 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 1) Meetings, discussions,
 exchanging ideas and
 cooperation on various 
 agendas.

1)	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.

1) Strictly complying with terms 
 and conditions stipulated in 
 the contracts.
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ปริมาณการใช้การกระดาษ
Paper Consumption
(Unit: Ream)

 3.3	 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เชื่อว่�ก�รเสริมสร้�งคุณภ�พชีวิต และรักษ� สิ่งแวดล้อม จะ
เป็นหลักประกันคว�มมั่นคง ก้�วหน้�ของสังคม บริษัทฯ จึงให้คว�ม
สำ�คัญต่อก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตของคนใน ชุมชน และก�รอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง โดยเน้นก�รสร้�งจิตสำ�นึกก�รอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มกบัพนกัง�น ใช้ทรพัย�กรอย่�งรูค้ณุค�่ โดยเฉพ�ะก�รรณรงค์
ให้พนักง�นร่วมมือ กันประหยัดพลังง�น และขย�ยไปสู่ก�รส่งเสริม
ให้คนในชุมชนรักษ�สิ่งแวดล้อม ผ่�นก�รจัดทำ�โครงก�รต่�ง ๆ เพื่อ
ช่วยลดปริม�ณขยะ เป็นต้น

3.3.2 ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1) การจัดการพลังงาน 
บริษัทฯ บริห�รจัดก�รพลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ ท้ังระบบไฟ 
แสงสว่�งและระบบปรับอ�ก�ศ โดยติดตั้งและบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์
ควบคมุก�รทำ�ง�นของระบบไฟฟ�้ท่ีเกีย่วขอ้ง โดยในปี 2564 บรษัิทฯ 
ใช้พลังง�นไฟฟ้�รวม 2,610,477 หน่วย ส�ม�รถประหยัดค่�ไฟฟ้� 
ลงได้ จำ�นวน 166,687.97 บ�ท หรือ ร้อยละ 1.34 เม่ือเทียบกับปี 2563

2) การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่า
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงก�รท่ีจะต้องลดจำ�นวนก�รใช้กระด�ษลง  
เนื่องจ�กบริษัทฯ เป็นผู้ให้บริก�รเกี่ยวกับก�รรับประกันวิน�ศภัย 
ทรัพย�กรอย่�งกระด�ษจึงถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองท่ีจำ�เป็นในก�ร 

ดำ�เนินง�นขององค์กร ห�กบริษัทฯ ส�ม�รถลดปริม�ณก�รใช้ได้ 
นอกจ�กเป็นก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังส่งผลให้บริษัทฯ ลดต้นทุน
ในก�รจัดซื้อกระด�ษอีกด้วย

ดงันัน้ตลอดระยะเวล�ท่ีผ�่นม� บรษัิทฯ จงึสนบัสนนุให้แตล่ะฝ�่ยง�น 
มกี�รใชร้ะบบออนไลนท์ดแทนก�รใช้กระด�ษ และรณรงคใ์ห้พนกัง�น
ใช้กระด�ษสองหน้� โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงในฝ่�ยง�นรับประกัน ท่ีมี 
นโยบ�ยให้ออกเอกส�รให้ลูกค้�ในรูปแบบ e-Policy ทำ�ให้บริษัทฯ 
ส�ม�รถลดก�รใช้กระด�ษม�ได้อย่�งต่อเนื่อง

ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบจำ�นวนก�รใช้กระด�ษในปี 2564 ลดลงกว่�ในปี 
2563 จำ�นวน 2,804 รีม คิดเป็นร้อยละ 9.25 ซึ่งเท่�กับก�รประหยัด
กระด�ษได้ถึง 7 ตัน หรือเท่�กับช่วยรักษ�ต้นไม้ได้ถึง 17 ต้น และ
ลดก�รใช้พลังง�นในก�รผลิตกระด�ษกว่� 120 ตัน โดยลดก�รใช้น้ำ�
กว่� 220,500 ลิตร และลดก�รสูญเสียกระแสไฟฟ้�ม�กถึงชั่วโมงละ 
28,700 กิโลวัตต์ ซ่ึงส่งผลให้ลดก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์
สู่ชั้นบรรย�ก�ศได้ถึง 2,911 กิโลกรัม (อ้�งอิงข้อมูลจ�ก สำ�นักข่�ว
สิ่งแวดล้อม)

3) ลดปริมาณการใช้น้ำา
บริษัทฯ มีก�รซ่อมบำ�รุงและตรวจสภ�พของระบบก�รจ่�ยน้ำ�ภ�ยใน 
กระบวนก�รผลิตให้ได้ม�ตรฐ�นอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับอ�ค�ร
สำ�นักง�นมีก�รปรับอัตร�ไหลของน้ำ�ท่ีอ่�งล้�งหน้�และสุขภัณฑ์
ภ�ยในอ�ค�ร โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีปริม�ณก�รใช้น้ำ�รวม  
12,197 ลกูบ�ศกเ์มตร ลดลงจำ�นวน 2,987 ลกูบ�ศกเ์มตร หรอื รอ้ยละ  
19.67 เมื่อเทียบกับปี 2563

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจำานวนการใช้กระดาษ 
ในปี 2564 ลดลงกว่าในปี 2563 จำานวน  

2,804 รีม คิดเป็นร้อยละ 9.25 ซึ่งเท่ากับ 
การประหยัดกระดาษได้ถึง 7 ตัน
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 3.3	 Sustainability	Management	Regarding		
	 	 	 Environmental	Dimension

3.3.1 Environmental Policy and Practice

Environmental Policy
The Compang believed that improving quality of life and  
preserving environment will be a guarantee of social  
stability and progress.  The Company therefore had focused 
on comtinuously 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) Power Management
The Company has efficient energy management, by installing 
and maintaining equipment to control lighting and air conditioning  
systems.  In 2021, the Company uses the electric power in 
total of 2,610,477 units and can save 166,687.97 Baht for 
electricity bill or 1.34% compared the expense in 2020.

2) Saving papers
The Company is well aware of the need to reduce the amount 
of paper usage.  Because we as an insurance service provider, 
we has realized that using papers, which are necessary for the 
operation, are consumable resources.  If the Company can 

reduce paper consumption, we can help protect the environment 
and reduce the cost of purchasing paper at the same time.

Therefore, the Company has always encouraged every  
department to use online system instead of using papers, 
and campaigned for employees to use double-sided papers,  
especially the Underwriting Department, where insurance  
policies are issued for the customers, has set a policy to issue 
the document in the form of e-Policy. Therefore, the Company 
can continuously reduce the use of paper since then.

In comparison, number of paper used in 2021 is lower than  
in 2020 around 2,804 reams or 9.25%, which is equal to 
saving 7 tons of paper or 17 trees and reducing the energy 
consumption of 120 tons of paper production by reducing 
water used for the production by more than 220,500 liters and 
reduce electricity loss up to 28,700 kilowatt-hour, resulting in 
a reduction of CO2 emissions by 2,911 kilogram (according 
to information from Greennews Agency)

3) Reducing Water Consumption
The Company has continually maintained and inspected  
the condition of water distribution system in order to meet  
the standards.  Water flow rate for the washbasins and  
sanitary wares in the office buildings has been adjusted.   
In 2021, the Company total water consumption is 12,197 cubic 
meters decreased by 2,987 cubic meter or 19.67% compared 
to the water consumption in 2020.

In comparison, number of paper used  
in 2021 is lower than in 2020 around  

2,804 reams or 9.25%, which is equal  
to saving 7 tons of paper



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report076 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

4) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทฯ คำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงของก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พภูมิอ�ก�ศ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยก�รส่งเสริมให้พนักง�นร่วมกันลดก�รใช้พลังง�น 
และไม่ดำ�เนินกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อภ�วะโลกร้อน บริษัท 
ได้บริห�รจัดก�ร โดยมุ่งเน้นก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�รลดใช้ พลังง�น 
ลดส�เหตุและปริม�ณก�รปล่อยก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์และก๊�ซ
เรือนกระจก ดังนี้

 •	 ปรับรูปแบบก�รใช้ทรัพย�กรในก�รดำ�เนินธุรกิจผ่�นกลยุทธ์ 
3R ด้วยก�รลดก�รใช้ ก�รใช้ช้ำ� และก�รนำ�กลับม�ใช้ใหม่ (Reduce, 
Reuse และ Recycle) เน้นคว�มสำ�คัญด้�นก�รทำ�ธุรกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมอย่�งย่ังยืน เช่น ก�รรับบริจ�ควัสดุรีไซเคิล นำ�ไป 
ทำ�ให้เกดิประโยชน ์เช่น กระป๋องอลมิูเนยีม ขวดพล�สตกิ ถงุพล�สตกิ 
เป็นต้น ก�รเชิญชวนพนักง�นบริจ�คเสื้อกันหน�ว ให้กับเด็ก ๆ  
เพื่อเป็นก�รรักษ�คุณค่�ของทรัพย�กร ลดก�รสร้�งขยะ ส่งเสริม 
ก�รใช้ทรพัย�กรหมุนเวยีนให้เกดิประโยชนส์งูสดุตอ่สิง่แวดลอ้ม สงัคม
และชุมชนอย่�งยั่งยืน

บริษัทได้บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการลดใช้ พลังงาน ลดสาเหตุและปริมาณการปล่อย 

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจก

The Company focuses on being a part of reducing energy  
consumption and reducing the cause and amount of  

carbon dioxide and greenhouse gas emissions

 •	 บรษัิทฯ ไดจ้ดัทำ�เสือ้บรษัิทฯ ในแนวคดิ “Let’s Save The Earth”  
  ให้กับพนักง�นเพ่ือให้เกิดคว�มเป็น Unity กับพนักง�น 
  ท้ังองค์กร โดยท�งบริษัทได้เลือกใช้เนื้อผ้�ท่ีผลิตจ�ก 
  ขวดพล�สติก ม�รีไซเคิลเป็นผ้� ก�รรีไซเคิลขวดพล�สติก 
  มีส่วนช่วยในก�รประหยัดพลังง�น ช่วยลดปริม�ณขยะและ 
  มลพิษในก�รกำ�จัดขยะ เนื่องจ�กบริษัทฯ เล็งเห็นถึงคว�ม 
  สำ�คัญในก�รเป็นส่วนหนึ่งในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

 •	 ให้ก�รดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร  
  โดยมุ่งเน้นก�รประหยัดพลังง�นและก�รดูแลสิ่งแวดล้อม  
  เช่น ลดปริม�ณก�รพิมพ์และก�รใช้กระด�ษในเครื่อง 
  ถ่�ยเอกส�ร ปรับเปลี่ยน รูปแบบก�รติดต่อหรือประส�นง�น 
  ท�งธรุกจิผ�่นช่องท�ง Online ม�กข้ึน และนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ 
  เพื่อให้พนักง�นส�ม�รถปฏิบัติง�นจ�กท่ีบ้�นได้อย่�งมี 
  ประสิทธิภ�พ เพื่อลดก�รเผ�ผล�ญน้ำ�มันจ�กก�รเดินท�ง  
  ลดก�รใช้พลังง�นภ�ยในอ�ค�รสำ�นักง�น และลดคว�มเสี่ยง 
  ในก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19
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4) Reduce Greenhouse Gas Emission
The Company takes into account the risks of climate change 
and change in the environment by encouraging employees to 
reduce energy consumption and stop conducting the activities 
that will affect global warming.  The Company focuses on 
being a part of reducing energy consumption and reducing 
the cause and amount of carbon dioxide and greenhouse gas 
emissions as follows:
 •	 Adjusting resource usage in business operations using  
  3R strategy: Reduce, Reuse and Recycle.  Emphasizing  
  the importance of operating business that is environmentally  
  friendly and sustainable such as opening for donations  
  of recyclable materials like aluminum cans, plastic  
  bottles, plastic bags, etc. Inviting employees to donate  
  sweaters to children which helps preserve resources,  
  reduce waste and promote the use of renewable  
  resources for the best benefits for the environment,  
  sustainable society and community.

 •	 Making a company shirt with the concept “Let's Save  
  the Earth” in order to create ‘unity’ among the employees.  
  The Company has chosen to use fabrics made from  
  recycled plastic bottles that can contribute to energy  
  savings and help reduce the amount of waste and  
  pollution in waste disposal, because the Company has  
  always been aware of the importance of being a part in  
  environmental sustainability.
 •	 Establishing the care for environment and society as  
  an organizational culture, by focusing on saving energy  
  and taking care of the environment, such as reducing  
  the amount of printing and paper used for copiers,  
  changing the form of communication or business  
  coordination through online channel instead and  
  adopting technology to allow the employees to work  
  from home more efficiently in order to reduce the use  
  of fuel from traveling to a workplace, reduce energy  
  used in office building and reduce the risk of spreading  
  COVID-19.
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 3.4	 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 การกำากับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี
บริษัทฯ เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ตระหนักถึง 
คว�มสำ�คัญและมุ่งม่ันท่ีจะดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้กรอบก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รและจริยธรรมที่ดี (Good Corporate Governance) สนับสนุน
ในเรื่องคว�มรับผิดชอบต่อหน้�ที่ให้เกิดคว�มโปร่งใสและเป็นธรรม

บริษัทฯ จึงได้จัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี (CG Code) 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 ซ่ึงออกโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และประก�ศ เรื่องก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รท่ีดีของบริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2562 ซ่ึงออกโดย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย  
(คปภ.)

การต่อต้านคอร์รัปชัน
บริษัทฯ มุ่งมั่นดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน
อย่�งต่อเนื่อง ส่งผลในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) 
ผ่�นก�รประเมินผลและก�รรับรองก�รเป็นสม�ชิกคร้ัง 3 (ต่ออ�ยุ 
ครั้งท่ี 2) จ�กคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทย 
ในก�รต่อต้�นก�รทุจริตในโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชน
ไทยในก�รตอ่ต�้นก�รทุจรติ (CAC) สม�คมสง่เสรมิสถ�บันกรรมก�ร
บริษัทไทย (IOD) โดยก�รรับรองครั้งนี้มีอ�ยุ 3 ปี (ปี 2564 - 2567) 
และในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีจัดอบรมและให้คว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ย 
ต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รเพิ่มวิธีก�ร 
ให้คว�มรู้ผ่�นระบบ e-Learning เพ่ือให้ผู้บริห�รและพนักง�น 
มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและสร้�งวัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริต
คอรร์ปัชนั รวมถงึให้เกดิคว�มตระหนกัและให้คว�มสำ�คญักบันโยบ�ย
ดังกล่�ว

(1)	 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน โดยนโยบ�ย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ  
ได้กำ�หนดให้ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนมีหน้�ท่ีต้องปฏิบัติ 
ต�มกฎหม�ย จริยธรรมท�งธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังต้องปฏิบัติง�น 
ต�มหน้�ที่ของตนด้วยคว�มโปร่งใส โดยห้�มกระทำ�ก�รใด ๆ ที่เป็น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน หรือก�รรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงห้�มจ่�ย
สินบนเพ่ือผลประโยชน์ท�งธุรกิจและก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ท่ีอ�จมี
คว�มเสี่ยงต่อก�รทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน 
ต้องปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวัง นอกจ�กนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มี 
กระบวนก�รก�รประเมินและบริห�รคว�มเส่ียงด้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน  
และจัดทำ�ม�ตรก�ร แนวท�งปฏิบัติในก�รควบคุมและกำ�กับดูแล  

CG	Code	เมืองไทยประกันภัย

• มีก�รแบ่งแยกอำ�น�จหน้�ที่ไว้อย่�งชัดเจน
• มีก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• มีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ
• ก�รนำ�ข้อมูลส�รสนเทศและก�รสื่อส�รม�พัฒน�ได้ต�ม
 ม�ตรฐ�น
• ก�รกำ�หนดให้มีก�รติดต�มและประเมินผลเพื่อนำ�ม�ปรับปรุง
 แก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่เหม�ะสม
• สร้�งมูลค่�เพิ่มในก�รปฏิบัติง�น
• ลดค่�ใช้จ่�ยต่�ง ๆ ซึ่งเป็นร�กฐ�นสำ�คัญของก�รเติบโต
 อย่�งยั่งยืน

ได้กำาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย จริยธรรมทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
รวมทั้งต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส  

โดยห้ามกระทำาการใด ๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการรับ 
หรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด 

แก่ผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
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 3.4	 Sustainability	Management	Regarding		
	 	 	 Social	Dimension

3.4.1 Good Corporate Governance

Muang Thai Insurance Public Company Limited had realized  
the importance of and committed to conduct the business under 
the good corporate governance by supporting for accountability 
and responsibility in order to create transparency and fairness.
Therefore, the Company has established a good corporate 
governance policy (CG Code) in order to comply with good 
corporate governance principles for listed companies B.E. 2560 
(2017) by the Office of the Securities and Exchange Commission  
and the notification on Good Corporate Governance of  
Non-life Insurance Companies B.E. 2562 (2019) by the Office 
of Insurance Commission (OIC).

Anti-corruption
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 3 times (Renewed 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 (2022 - 2024).  In 2021,  
The Company has continuously organized training and  
education on the anti-corruption policy.  The Company  
also provides other channels to provide the knowledge  
which is the e-Learning system to educate the executives  
and employees, to build understanding and to create a culture  
of anti-corruption, including raising awareness and gave  
the importance to the policy.

(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.  So, all executives and employees 
must take cautious action.

CG	Code	of	Muang	Thai	Insurance

• Clear separation of authorities and duties
• Risk is managed to an acceptable level
• Adequate internal control activities
• Use of information and communication for development
 to meet the standard
• Establish monitoring and evaluation process in order
 to have the improvement within appropriate period
 of time
• Create added value in the work operations
• Reduce expenses which is the important foundation
 of sustainable growth

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
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เพื่อป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ มีก�ร
กำ�หนดแนวท�งในก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
และแนวท�งปฏิบัติในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น ทั้งนี้ 
ส�ม�รถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaiinsurance.com

(2)	 นโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน	
	 ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บริษัทฯ ได้กำ�หนดให้ลูกค้�แสดงตนและตรวจสอบเพื่อทร�บข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับลูกค้�ก่อนทำ�ธุรกรรมทุกครั้ง นอกจ�กนี้บริษัทฯ ยังมี 
ก�รตรวจสอบร�ยช่ือลูกค้�กับร�ยช่ือบุคคลท่ีมีคว�มเสี่ยงด้�น 
ก�รฟอกเงินและร�ยช่ือบุคคลท่ีถูกกำ�หนด ต�มร�ยชื่อท่ีสำ�นักง�น
ป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.) ประก�ศกำ�หนด

ในปี 2564 บรษัิทฯ ไดร้บัอนมุตัจิ�กสำ�นกัง�นป้องกนัและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงิน (ปปง.) ให้เป็นผู้จัดก�รอบรมหลักสูตรและออกหนังสือ
รับรองผู้ผ่�นหลักสูตร ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน และ
ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแกก่�รกอ่ก�รร�้ย 
และก�รแพรข่ย�ยอ�วธุท่ีมอี�นภุ�พทำ�ล�ยล�้งสงูของสถ�บันก�รเงนิ  
ประเภทธุรกิจประกันภัย ต�มระเบียบคณะกรรมก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ว่�ด้วยก�รจัดให้มีก�รฝึกอบรมให้แก่ผู้มี 
หน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� ๑๓ และม�ตร� ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แก่  
ผู้บริห�ร พนักง�นและบุคล�กรของบริษัทฯ

(3)	 นโยบาย	No	Gift	Policy
นโยบ�ยนี้เป็นส่วนหนึ่งของม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน โดยก�ร 
งดก�รรับของขวัญ (No Gift Policy) ในช่วงเทศก�ลและในโอก�ส 
อ่ืนใดไปยังพนักง�น คู่ค้� และผู้เกี่ยวข้องภ�ยนอกได้ทร�บ โดย 
นโยบ�ย No Gift Policy เริ่มในปี 2562 เป็นปีแรก เพื่อตอกย้ำ�
คว�มมุ่งม่ันของบริษัทฯ ในก�รสร้�งหลักธรรม�ภิบ�ลท่ีดี โดย
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีก�รจัดทำ�และเผยแพร่ก�รให้คว�มรู้เกี่ยว
กับนโยบ�ย No Gift Policy ผ่�นสื่อทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร  
ด้วย Concept เปลี่ยนจ�ก “ของขวัญ” เป็น “คำ�อวยพร” ซึ่งผู้บริห�ร 
และพนักง�น ได้ยึดมั่นในหลักธรรม�ภิบ�ล และร่วมเป็นส่วน
หนึ่งในก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ  
เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีในก�รเสริมสร้�ง 
วัฒนธรรมองค์กรแห่งคว�มโปร่งใส

(4)	 การแจ้งเบาะแส	(Whistleblowing)
คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�กับดูแลให้มีกระบวนก�รรับข้อร้องเรียน 
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียน 
เกีย่วกับก�รคอรร์ปัชันในหล�ยชอ่งท�ง รวมท้ังเปิดเผยช่องท�งรบัเรือ่ง 
ร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ พร้อมท้ัง 
เปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันจ�ก
พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งโปร่งใส คณะกรรมก�รบริษัทฯ 
กำ�กับดูแลให้มีก�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย่�งเป็นระบบ เพ่ือคุ้มครอง
สิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทำ�โดยเจตน�สุจริต โดย 
ห้�มก�รเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นก�รเปิดเผยต�มคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหม�ย ต�มคำ�สั่งศ�ล 
หรือหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำาและเผยแพร่การให้ความรู ้
เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ด้วย Concept เปลี่ยนจาก “ของขวัญ” เป็น “คำาอวยพร”
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Moreover, the Company provides a corruption assessment  
and establishes corruption 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 collected by 
the Anti-Money Laundering Office Through electronic system 
before every transaction.

In 2021, the Company is approved by the Anti-Money  
Laundering Office to provide the training course and issue  
certificates for those who have passed the course on prevention 
and suppression of money laundering and the prevention and 
suppression of the financing of terrorism and the proliferation 
of weapons of mass destruction in the non-life insurance  
companies which is classified as financial institutions, according 
to the regulation of the Anti-Money Laundering Commission 
requiring the company to provide training course to those who 
has reporting duty, which are the executives and employees  
of the Company under the law Section 13 and Section  
16 B.E. 2564.

(3)	 Gift	Policy
This policy is a part of the against corruption measures 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 2021, the 
Company has prepared and communicated 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 provides 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.

In the year 2021, the Company has  
prepared and communicated  

the policy with a slogan “Change from  
‘gift’ to ‘blessing’
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ให้คว�มสำ�คัญต่อก�ร
ให้บริก�รและก�รดูแลลูกค้� รวมถึง กรณีผู้ท่ีไม่ได้รับคว�มสะดวก
จ�กก�รใช้บริก�รหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทส�ม�รถแจ้งปัญห�หรือ
เรือ่งรอ้งเรยีนม�ยังบรษัิทฯ ได ้โดยบริษัทฯ มีหน่วยง�นบรหิ�รจดัก�ร
ข้อร้องเรียนที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประส�นง�นและบริห�ร
จัดก�รเรื่องร้องเรียนอย่�งรวดเร็ว ถูกต้องต�มหลักก�รและตรงต�ม
วัตถุประสงค์ของก�รร้องเรียน ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นก�รบริห�รจัดก�ร
เรื่องร้องเรียนแล้ว ยังเป็นก�รสื่อส�ร ทำ�คว�มเข้�ใจกับผู้ร้องเรียน
ให้ได้รับทร�บข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องอีกด้วย อันส่งผลต่อภ�พลักษณ์
ขององค์กรและภ�คธุรกิจประกันภัยโดยรวมอีกด้วย ในก�รนี้บริษัทฯ 
เปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจ�กทุกช่องท�ง เพ่ือคว�มสะดวกและช่วยบรรเท�
คว�มเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน ช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสหรือข้อร้อง
เรียน เว็ปไซต์ของบริษัทฯ https://www.mticonnect.com/Contact/
Comment

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ
บรษัิทฯ ไดป้ลกูฝงัจรรย�บรรณก�รดำ�เนนิธรุกจิท่ีโปรง่ใสและเป็นธรรม 
ตัง้แตผู้่บรหิ�รระดบัสงู และพนกัง�นในบริษัทฯ เพ่ือตอ่ต�้นก�รทุจรติ 
เพร�ะจุดเริ่มต้นของก�รส่งต่อสิ่งดีดีต้องเริ่มจ�กก�รท่ีบริษัทเป็นต้น
แบบท่ีดีในสังคม ซ่ึงในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับร�งวัลจรรย�บรรณ 
ดีเด่นจ�กหอก�รค้�ไทยโดยได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 (ในรอบที่ 1)  
และท�งผู้วิจัยของมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย ได้มีเก็บข้อมูล 
ด�้นจรรย�บรรณของบรษัิทกบัพนกัง�นและผูม้สีว่นเกีย่วข้อง ซ่ึงมีผล
ที่ได้จ�กก�รเก็บข้อมูล ดังนี้
 •	 คะแนนจ�กพนักง�น ร้อยละ 93.42, ก�รรักษ�คว�มสุจริต 
   ร้อยละ 95.34, คว�มพึงพอใจง�น ร้อยละ 87.65
 •	 คะแนนจ�กผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 95.58 และก�รรักษ� 
  คว�มสุจริต ร้อยละ 95.37

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
ของผู้ใช้บริก�รของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจุบันก�รดำ�เนินธุรกิจ  
มีคว�มก้�วหน้�ของเทคโนโลยีส�รสนเทศเข้�ม�มีอิทธิพลเป็นอย่�งม�ก  
ท้ังระบบก�รสื่อส�ร รวมถึงระบบก�รทำ�ง�นของบริษัทฯ ทำ�ให้ก�ร
เก็บรวบรวม ก�รใช้ และก�รเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลส�ม�รถทำ�ได้
โดยง่�ย สะดวก และรวดเร็ว อันอ�จนำ�ม�จ�กคว�มเสียห�ยในกรณี
ที่มีก�รนำ�ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงห�ประโยชน์โดยมิชอบ

บรษิัทฯ จงึได้มีก�รประช�สัมพนัธ์เกี่ยวกับกฎหม�ยขอ้มลูส่วนบุคคล
อย่�งสม่ำ�เสมอ และกำ�หนดให้พนักง�นทุกคนต้องผ่�นก�รฝึกอบรม
เพื่อให้มีคว�มตระหนักรู้และส�ม�รถปฏิบัติง�นได้ถูกต้องต�มคู่มือ
ปฏิบัติง�น อำ�น�จในก�รดำ�เนินง�นและคว�มรับผิดชอบ รวมถึง
นโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและกฎหม�ยดังกล่�ว

ข้อปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ เค�รพสิทธิในคว�มเป็นส่วนตัวและมีคว�มรับผิดชอบในก�ร
เก็บรวบรวม ก�รใช้ ก�รเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้� บริษัทฯ 
จึงได้จัดทำ�คำ�ประก�ศเกี่ยวกับคว�มเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) 
เพื่อแจ้งร�ยละเอียดเกี่ยวกับก�รประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ
ลูกค้� ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  
และกฎหม�ยอ่ืนท่ีเกีย่วข้อง ท้ังนีส้�ม�รถดขู้อมูลเกีย่วกบัก�รคุม้ครอง
ข้อมูลสว่นบุคคลของบรษัิทเพิม่เตมิไดท่ี้ www.muangthaiinsurance.
com

การให้ความเชื่อม่ันด้านการเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงาน 
หรือบุคคลภายนอก
ก�รเปิดเผยข้อมูล บริษัทฯ มีช่องท�งประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�ร 
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ แก่หน่วยง�น นักลงทุนสถ�บัน บุคคล
ภ�ยนอก และผู้ถือหุ้น ผ่�นท�งช่องท�งต่�ง ๆ ท้ังออนไลน์และ 
ออฟไลน์ และทันก�รสม่ำ�เสมอ

ช่องทางการสื่อสาร

• www.muangthaiinsurance.com
• Facebook ของบริษัท "เมืองไทยประกันภัย
 Muang Thai Insurance ”MTI"
• Line OA: เมืองไทยประกันภัย
• Instagram: muangthai.insurance
• Twitter: Muangthai_mti
• ป้�ยสื่อโฆษณ�

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญ 
ต่อการให้บริการและการดูแลลูกค้า รวมถึง กรณีผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวก

จากการใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแจ้งปัญหา 
หรือเรื่องร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้
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The Company gives the importance to the service and customer  
care.  This includes those who experience 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 
channels because we are concern about the complaint from 
those who suffer, not just only our reputation and the insurance  
industry.  The whistleblowing or complaint channel of the Company  
is at https://www.mticonnect.com/Contact/Comment.

Code of Conduct
The Company has instilled a transparent and fair business 
ethics from the executives and employees of the Company 
as a tool to combat corruption.  Because the starting point 
of forwarding good things in the society must start with the 
Company being a good role model. In 2021, the Company has 
received an outstanding ethics award from the Thai Chamber 
of Commerce with the top score (In the first round)

In addition, the researchers from the University of Thai  
Chamber of Commerce have collected information on the 
business from the Company, employees and stakeholders.  
The results obtained from the data collection are as follows:
 •	 Score from employee is 93.42%, honesty is 95.34%  
  and job satisfaction is 87.65%.
 •	 Score from stakeholders is 95.58% and honesty is  
  95.37%.

Protection of Personal Information
The Company recognizes the importance of protecting  
the user’s personal information.  In addition, advancement  
of information technology has a huge influence on current 
business operations including the whole communication  
system and working system that facilitate collection, use  
and disclosure of personal information to be easy, convenient  
and quick.  This may cause damage in case of misuse of personal  
information.

Therefore, the Company has regularly promoted the information  
regarding the Personal Data Protection Act and required all 
employees to attend the training course in order to raise  
an awareness and able to work properly according to the 
operating manual, work authority and responsibilities including 
the Company's privacy policy and the aforementioned law.

Information Disclosure Practices
The Company respects the privacy right and is responsible  
for the collection, use and disclosure of customers' personal 
information.  Therefore, the Company has prepared a privacy 
notice to inform the customer about the processing of the 
customer’s personal data according to the Personal Data 
Protection Act B.E. 2562 (2019) and other relevant laws. More 
information about the protection of personal information of 
the Company can be found at www.muangthaiinsurance.com.

Assurance of Information Disclosures from other 
Agencies or Third Parties
The company has channels to regularly publicize news and 
information of the Company to other agencies, institutional 
investors, third parties and shareholders through both online 
and offline channels.

Communication	Channel:

• www.muangthaiinsurance.com
• Facebook of the Company: Muang Thai Insurance  
 “MTI”
• Line OA: Muang Thai Insurance
• Instagram: muangthai.insurance
• Twitter: Muangthai_mti
• Billboards

The Company gives the importance 
to the service and customer care. 

This includes those who experience 
the inconvenience of using the Company’s 

services or products, reporting problems 
or filing complaints to the Company.
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3.4.2 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

1) การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และเข้าถึงง่าย
แนวคดิในก�รออกแบบและพฒัน�ผลติภณัฑข์องบรษัิทฯ คอื ตอ้งทำ�
ขึ้นม�เพื่อให้ตรงกับคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่ปรับเปลี่ยนไป รวมถึง
คำ�นึงถึงก�รให้บริก�รหลังก�รข�ย เพื่อให้ลูกค้�สะดวกในก�รเข้�ถึง
ก�รรับบริก�ร ห�กเกิดเหตุไม่ค�ดถึงส�ม�รถช่วยเหลือและบรรเท�
ภัยให้กับลูกค้�ได้

สำ�หรับผลิตภัณฑ์เด่นในปี 2564 บริษัทฯ มีก�รออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับก�รเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 
ต�มเทรนด์ของโลก ได้แก่ เรื่องออนไลน์ และเรื่องสุขภ�พ เช่น
 • ประกันภัย Shopping Online F เก่ง: เป็นประกันภัยที่คุ้มครอง 
  คว�มเสียห�ยท่ีเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ ท้ังทรัพย์สิน ข้อมูล  
  และก�รหม่ินประม�ท สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
  ท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน มีก�รใช้พื้นท่ีบนโลกออนไลน์ 
  เสมือนกบัโลกจรงิในชีวติประจำ�วันม�กข้ึน ท้ังก�รตดิตอ่สือ่ส�ร  
  ก�รซื้อข�ยสินค้� ก�รทำ�ธุรกรรม เป็นต้น
 • ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) ท่ีให้ 
  คว�มคุ้มครองในโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทฯ  
  ได้เล็งเห็นถึงคว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนต่อผู้บริโภค จึงได้ทำ�ก�ร 
  ออกผลิตภัณฑ์ดังกล่�วเพื่อช่วยรองรับคว�มเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน  
  และได้เล็งเห็นถึงปัญห�ด้�นสุขภ�พท่ีจะต�มม� บริษัทจึงได้ 
  ทำ�ก�รออกผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นให้คว�มคุ้มครองในก�รรักษ� 
  พย�บ�ลของผู้ป่วยม�กกว่�ให้คว�มคุ้มครองแบบเหม�จ่�ย  
  เพ่ือให้ผู้เอ�ประกันภัยเกิดคว�มมั่นใจในก�รเข้�รักษ�ตัว 
  จนห�ยข�ด รวมไปถึงคว�มคุ้มครองของประกันภัยแพ้วัคซีน 
  โควิด-19 ด้วยเช่นกัน
 • ประกนัสขุภ�พ เมอืงไทย Mobile Syndrome ท่ีให้คว�มคุม้ครอง 
  ครอบคลุมถึง 11 โรคฮิตของโรค Mobile Syndrome และ 
  บ�งโรคก็เป็นโรคท่ีเกี่ยวเนื่องกับโรค Office Syndrome  
  อันก่อให้เกิดเป็นปัญห�สุขภ�พเรื้อรัง สำ�หรับคนวัยทำ�ง�น  

  ซึ่งมีเหตุม�จ�กก�รใช้ง�นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่�จะเป็น  
  Smart Phone, Taplet หรือ Computer ซ่ึงเป็นสิ่งอำ�นวย 
  คว�มสะดวกท่ีประช�กรสว่นใหญ่จำ�เป็นตอ้งใช้เพือ่ก�รดำ�รงชีพ 
  ในปัจจุบัน
 
 นอกจ�กนี้ก�รออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้ 
 ตอบสนองคว�มตอ้งก�ร และสถ�นก�รณข์องโลกท่ีเปลีย่นแปลงไป 
 โดยคำ�นึงถึงคว�มจำ�เป็นของผลิตภัณฑ์ท่ีมีคว�มจำ�เป็นต่อผู้บริโภค
 • ประกันสุขภ�พและอุบัติเหตุร�ยย่อย กลุ่มสบ�ยใจ และสบ�ย 
  กระเ ป๋� ซ่ึง เ ป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีบริ ษัทฯ เน้นขย�ยกลุ่ม 
  ก�รรับประกันให้ครอบคลุมบุคคลในหล�ยกลุ่มม�กขึ้น  
  โดยเฉพ�ะกลุ่มของช�วบ้�น เกษตรกร ช�วประมง ท่ีเดิม 
  เ ป็นกลุ่มยกเว้นในก�รรับประกันของประกันอุ บัติ เหตุ   
  และสุขภ�พ แต่ด้วยสถ�นก�รณ์ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
  มีโรคและภัยใหม่ ๆ อุบัติขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน เช่น ฝุ่น PM 2.5  
  หรือโรค COVID-19 เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีคว�มห่วงใย 
  ต่อสุขภ�พของประช�ชน และปัญห�ในเรื่องของก�รเข้�ถึง 
  ก�รรกัษ�พย�บ�ล จงึออกผลติภณัฑด์งักล�่ว เพือ่ให้ประช�ชน 
  มีท�งเลือกในก�รเข้�ถึงก�รรักษ�พย�บ�ลม�กขึ้น นอกจ�กนี้ 
  บริษัทฯ ยังได้คำ�นึงถึงก�รเข้�ถึงคว�มคุ้มครองของผู้บริโภค  
  จึงได้ออกเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีร�ค�เบ้ียประกันภัยท่ีส�ม�รถ 
  จบัตอ้งไดใ้นหล�ยกลุม่คน สอดคลอ้งกบัสถ�นก�รณใ์นปัจจบัุน 
  ของสังคม
 • ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น เป็นประกันภัยท่ีถูกออกแบบ 
  ม�ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ที่ร�ยได้ของประช�กร 
  ลดลง ปัญห�ก�รว่�งง�นเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องม�จ�กวิกฤติก�รณ ์
  ก�รแพร่ระบ�ดของโรคโควิด-19 ประกอบกับพฤติกรรมใน 
  ก�รใช้รถยนต์ของประช�ชนลดลง ส่วนหนึ่งด้วยม�ตรก�ร 
  ของรัฐ แต่ประช�ชนก็ยังมีคว�มจำ�เป็นท่ีจะต้องใช้รถยนต์  
  จึงต้องมีประกันภัยประเภทดังกล่�วคุ้มครองไว้ เพื่อไม่ให้ 
  คว�มเสี่ยงที่อ�จจะเกิดขึ้นก่อให้เกิดเป็นปัญห�ด้�นค่�ใช้จ่�ย 
  กับกลุ่มผู้ใช้รถซ้ำ�ขึ้นอีก
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3.4.2 Responsibility to Consumers

1) Product Development for Variety and easy Accessible  
 Products
The concept of product design and development is that it must  
be designed to meet the changing in the customer needs, 
including taking into account after-sales service to provide 
customers with convenient access to the service when  
unexpected incident happens.  So the Company can help and 
mitigate loss or damage for the customers.

For the highlight products in 2021, the Company has always 
designed new products in accordance with the changes of our 
society and global trends including online and health trends 
for example:
 •	 Shopping Online F Keng Insurance: This insurance  
  protects against damage, incurred on the online platform,  
  to property, information and defamation.  This product  
  is designed to suit the changing behavior of consumers  
  these days, where the online space has become more  
  like the real world in everyday life such as communication,  
  trading, transactions, etc.
 •	 COVID-19 Insurance: This insurance provides the protection  
  for emerging diseases occurring at the moment.   
  The Company has foreseen the risks that may occur to  
  consumers.  Therefore, this product has been developed  
  to help cover the potential risk. As the Company has  
  foreseen the health problems that will follow afterwards,  
  therefore the product has been developed focusing on  
  medical treatment coverage for patients rather than  
  providing a lump-sum payment coverage.  Therefore the  
  insured will be confident when getting the medical  
  treatment. The Company also provide the coverage for  
  COVID-19 vaccine.
 •	 Muang Thai Mobile Syndrome Insurance: This product  
  covers 11 diseases which are popular mobile syndrome  

  diseases and some diseases are related to the office  
  syndrome diseases causing a chronic health problem for  
  working people.  The cause is mainly from the use of  
  electronic devices such as smart phone, taplet or  
  computer which are the devices for facilitating the life of  
  most people these days.
In addition, the new product launched has focused on meeting  
the needs of consumer and the changing world by taking 
into account the necessity of products that are essential to 
consumers.
 •	 PA and Health Insurance for retail customer group which  
  makes the insured comfortable and is pocket-friendly.   
  It is a product that the Company aims to expand to  
  several target groups, especially villagers, farmers, and  
  fishermen whose occupations are used to be excluded  
  PA and Health insurance.  However with the changing  
  world and new diseases occurring such as PM 2.5 or  
  COVID-19, etc.  The Company has a concern about  
  everyone health and problems in accessing medical  
  care, therefore we has released the products to give  
  people more options for accessing medical care. In addition,  
  the Company also take into account access to the  
  insurance coverage.  So, a product with a premium that  
  is easy to access for everyone is developed and it is in  
  line with the current situation of our society.
 •	 Short-term motor insurance: This is an insurance that is  
  designed based on the current situation, where the  
  people’s income has decreased and unemployment  
  is increasing due to COVID-19 Pandemic.  Also, the  
  consumer’s behavior of using cars has decreased  
  partly by the government control measures.  However,  
  most people still need to use a car.  They still need  
  to have motor insurance for their cars in order to cover  
  the unforeseen risk that may occur causing a costly  
  problem.

สำาหรับผลิตภัณฑ์เด่นในปี 2564 บริษัทฯ มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ 

ตามเทรนด์ของโลก ได้แก่ เรื่องออนไลน์ และเรื่องสุขภาพ

For the highlight products in 2021, the Company has always 
designed new products in accordance with the changes of our 

society and global trends including online and health
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2) นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ตอบโจทย์สังคมในทุกมิติ
บริษัทเมืองไทยประกันภัย ร่วมมือกับบริษัท KBTG ในก�รสร้�ง  
InsurTech สำ�หรบัก�รตรวจสภ�พรถยนตด์ว้ยเทคโนโลยี AI ร�ยแรก 
ในประเทศไทย เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้กับลูกค้�บนดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ซ่ึงเดิมก�รตรวจสภ�พรถยนต์ก่อนท่ีบริษัทจะอนุมัติ
ประกนัภยั ตอ้งทำ�ก�รนดัหม�ยกนัระหว�่งลกูค�้และบริษัทฯ ซ่ึงใช้เวล� 
และมีค่�ใช้จ่�ยค่อนข้�งสูง

บริษัทฯ จึงได้นำ�เอ�เทคโนโลยี AI เข้�ม�ประยุกต์ใช้กับวงก�ร
ประกันภัยเพื่อประมวลผลข้อมูลตรวจสภ�พรถยนต์เป็นร�ยแรก 
ในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งคว�มร่วมมือในก�รสร้�งประสบก�รณ์
ใหมใ่ห้กบัลกูค�้ ดว้ยก�รนำ�เอ�เทคโนโลย ีImage Processing และ AI 
เข้�ม�ผสมผส�นกนั เพือ่ตอ่ยอดนวัตกรรมก�รเรยีนรู้และประมวลผล 
จ�กแหล่งข้อมูล จนเกิดคว�มเช่ียวช�ญในก�รตรวจจับร่องรอย 
คว�มเสียห�ยของรถยนต์ท่ีแม่นยำ�ม�กย่ิงข้ึน ผ่�นรูปภ�พหรือ
ภ�พถ่�ยท่ีลูกค้�ส่งเข้�ม�ตรวจสอบสภ�พรถยนต์ก่อนก�รทำ�
ประกันภัย โดยลูกค้�ส�ม�รถดำ�เนินก�รตรวจสภ�พรถยนต์ได้ทุกท่ี 
ด้วยตนเอง เปรียบเสมือน Self-Service ซ่ึงใช้เวล�เพียงไม่กี่น�ที 
ผ่�นระบบออนไลน์ที่ใช้ง�นง่�ยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ก�รนำ� AI เข้�ม�ช่วยพัฒน�ระบบประมวลผลข้อมูลด้�นก�รตรวจ
สภ�พรถยนต์ครั้งนี้ นอกจ�กจะทำ�ให้ส�ม�รถเพิ่มศักยภ�พใน
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงและค่�ใช้จ่�ยได้อย่�งครอบคลุมแล้ว 
เทคโนโลยีเหล�่นียั้งถูกนำ�ม�ประยุกตใ์ช้ เพือ่เพิม่ช่องท�งก�รนำ�เสนอ
แผนประกนัภยัให้ตอบโจทย์ต�มคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ท่ีแตกต�่งกนั 
แบบเฉพ�ะตัวบุคคล ซ่ึงจะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รเข้�ถึง 

ก�รเลือกซ้ือประกันภัยของลูกค้�ได้อย่�งหล�กหล�ยและครอบคลุม
ในยุคของข้อมูลท่ีลูกค้�ส�ม�รถเป็นผู้เลือกและกำ�หนดได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ เมืองไทยประกันภัย ยังคงเดินหน้�พัฒน�ก�รให้บริก�ร 
ด้�นประกันภัยผ่�นเทคโนโลยี AI อย่�งต่อเนื่อง

3) การสร้างมาตรฐานการขายที่ดี

	 •	 การควบคุมและพัฒนาตัวแทนและนายหน้าประกันภัย	เช่น	ตัวแทน	
	 	 นายหน้า/นายหน้าประกันภัยต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตร	
	 	 ที่บริษัทได้กำาหนดไว้
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) มีก�รดูแลและ 
  ส่งเสริมพัฒน�ตัวแทนประกันวิน�ศภัย และน�ยหน้�ประกัน 
  วิน�ศภัยท่ีเป็นคู่ค้�ของบริษัทฯ โดยได้จัดตั้ง ส่วนฝึกอบรม 
  สอบบัตรเพือ่ให้เป็นหนว่ยง�นท่ีดแูลและสง่เสรมิพฒัน�ตวัแทน/ 
  น�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย เป็นก�รเฉพ�ะ และให้ส่วนฝึกอบรม 
  สอบบัตร ทำ�หน้�ที่ ดังต่อไปนี้

	 •	 อบรมตัวแทน/นายหน้า	 ให้มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า	
	 	 ประกันวินาศภัย	 รวมท้ังการต่ออายุใบอนุญาตตามหลักสูตร		
	 	 และเง่ือนไข	ท่ี	คปภ.	ได้กำาหนดไว้
  บริษัท ได้ดำ�เนินก�รขอรับคว�มเห็นชอบจ�กน�ยทะเบียน 
  เพื่อจัดตั้ง ส่วนฝึกอบรมสอบบัตร เป็นสถ�บันอบรมหลักสูตร 
  ประกันวิน�ศภัย ให้แก่ตัวแทน และน�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย  
  ที่เป็นคู่ค้�ของบริษัท ต�มหลักสูตรที่ คปภ. กำ�หนดไว้ โดยมี  
  8 หลักสูตร ดังนี้

บริษัทเมืองไทยประกันภัย ร่วมมือกับบริษัท KBTG  
ในการสร้าง InsurTech สำาหรับการตรวจสภาพรถยนต ์

ด้วยเทคโนโลยี AI รายแรกในประเทศไทย

หลักสูตรที่จัดอบรมในปัจจุบัน

หลักสูตรสำาหรับตัวแทน หลักสูตรสำาหรับนายหน้า

1.	หลักสูตรขอรับใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัย 1.	หลักสูตรขอรับใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัย 

2.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 1 2.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 1

3.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 2 3.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 2

4.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 3 4.	หลักสูตรขอต่อใบอนุญ�ตตัวแทนประกันวิน�ศภัยครั้งที่ 3
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2) Creative Innovations that meet the needs of Society  
 in all Dimensions
The Company has been collaborating with KBTG to create 
InsurTech for car inspection using AI technology which will 
be the first company in Thailand that facilitates the customers 
on the digital platform.  Previously, the Company must make 
an appointment with the customer for insurance application 
approval which usually takes times and has high cost.

The Company has brought AI technology to be applied to the 
working processes for car  inspection which is the first company 
in Thailand.  This is another collaboration to create a new 
experience for customers by using image processing and AI 
technologies as a mixture to develop an innovation of learning 
and processing from data sources, making the AI to become 
proficient in detecting the car damage more precisely through 
pictures or photos sent by the customer for car inspection 
before getting the insurance.  This allows the customers to be 
able to carry out car inspection anywhere by themselves.  It 
is like a self-service which only takes a few minutes through 
an easy-to-use and 24/7 online system.

Using AI to help develop the data processing system for car 
inspection this time is to help enhance the efficiency of risk 
and cost management capabilities.  These technologies are 
also being applied to increase the ability of the sales channel 
to meet the needs of different group of customers.  This will 

facilitate the customer to access variety of insurance products 
with a wide range and coverage during the time where the 
customers can use the information to choose and customize 
the products by themselves.  The Company also continue to 
develop insurance services through AI technology.

3) Establishing Good sales Standards

	 •	 Managing	and	developing	insurance	agents	and	brokers		
	 	 who	must	undergo	training	in	accordance	with	the	course		
	 	 prescribed	by	the	Company.
  Muang Thai Insurance Public Company Limited has  
  supported  and promoted the development of the  
  agents and brokers who are the Company's partners by  
  establishing License Training Section to be responsible  
  for the development of insurance agents and brokers.  
  The License Training Section has following duties:
	 	
	 •	 Training	agents	and	brokers	to	obtain	a	 license	to	be		
	 	 an	 agent	 and	 broker	 for	 non-life	 insurance,	 including		
	 	 the	renewal	of	the	license	according	to	the	courses	and		
	 	 conditions	by	the	OIC
  The Company has requested approval from the registrar  
  to establish the License Training Section as a center  
  to train the agents and brokers of the Company according  
  to the courses specified by the OIC as follows:
   

The Company has been collaborating with KBTG to create  
InsurTech for car inspection using AI technology which  

will be the first company in Thailand 

Current Training Courses

For	Agent For	Broker

1.	Non-life insurance license for agent 1.	Non-life insurance license for broker 

2.	Non-life insurance license renewal for agent No. 1 2.	Non-life insurance license renewal for broker No. 1

3.	Non-life insurance license renewal for agent No. 2 3.	Non-life insurance license renewal for broker No. 2

4.	Non-life insurance license renewal for agent No. 3 4.	Non-life insurance license renewal for broker No. 3
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   ปัจจุบันส่วนฝึกอบรมสอบบัตรได้รับอนุมัติจ�ก คปภ. ให้ส�ม�รถ 
   ดำ�เนนิก�รจดัอบรมออนไลน ์ไดท้ั้ง 8 หลกัสตูร โดยจดัอบรม 
   ผ่�น โปรแกรม Zoom และ Microsoft Teams

   ซึ่งบริษัทฯ ได้ห�วิธีก�รให้ตัวแทน/น�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย  
   ท่ีเป็นคู่ค้�ของบริษัทส�ม�รถเรียนรู้ก�รประกันภัยได้ 
   ด้วยตนเอง จึงได้จัดทำ�โปรแกรมก�รเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
   (e-Learning) ขึ้น โดยใช้ชื่อว่� Learn Anywhere ในขั้นต้น 
   จัดทำ�หลักสูตรเตรียมตัวสอบไว้สำ�หรับผู้ท่ีประสงค์จะสอบ 
   เป็นตัวแทน/น�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย ขั้นตอนต่อไปจะเป็น 
   เรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหล�ย ผู้ที่จะใช้ระบบนี ้
   จะต้องเข้�ม�สมัครเป็นสม�ชิกก่อน จึงจะส�ม�รถเข้�ระบบ 
   ได้ท่ี http://learnanywhere.muangthaiinsurance.com 
   
   ผลจ�กก�รให้ตัวแทน/น�ยหน้� เข้�ไปทดลองใช้โปรแกรม  
   Learn Anywhere ควบคู่ไปกับก�รเข้�อบรมหลักสูตร 
   เตรยีมสอบใบอนญุ�ตนัน้ ปร�กฏว่�ไดผ้ลดขึีน้เป็นท่ีน�่พอใจ  
   ขณะท่ีจำ�นวนผูเ้ข้�ใช้ โปรแกรม Learn Anywhere มมี�กกว�่  
   13,600 คน นอกจ�กนี้ยังมีก�รปรับปรุงโปรแกรมดังกล่�ว  
   ให้ดูมีคว�มทันสมัย และครบถ้วนเพิ่มม�กยิ่งขึ้น

	 •	 การมอบรางวัลให้ตัวแทน/นายหน้าประกันภัยของบริษัทฯ	 ท่ีมี	
	 	 การบริหารงานขาย	 และยกระดับคุณภาพการให้บริการ	
	 	 การรับประกันภัยตามนโยบายบริษัทฯ
  บริษัทฯ ได้มีก�รจัดง�นมอบร�งวัลกีรติอนุสรณ์ เป็นประจำ� 
  ทุกปี โดยพิจ�รณ�จ�กตัวแทนและน�ยหน้�ประกันภัยท่ีผลิต 
  ผลง�นยอดเย่ียม และดีเด่น ในแต่ละช่องท�งก�รข�ยต�ม 
  ท่ีบริษัทฯ กำ�หนด รวมถึงพิจ�รณ�จ�กตัวแทนและน�ยหน้� 
  ประกันภัยท่ีมีคว�มประพฤติต�มจรรย�บรรณในอ�ชีพของ 
  ก�รเป็นตัวแทนและน�ยหน้�ประกันภัยท่ีดี และเป็นไปต�ม 
  ก�รให้บริก�รก�รรับประกันภัยต�มนโยบ�ยของบริษัทฯ  
  โดยบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับทุกคุณสมบัติและให้ตัวแทน 
  และน�ยหน้�ยึดถือปฏิบัติเสมอม�

4) การสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

 •	 การบริการและการดูแลลูกค้า
  บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รให้บริก�ร และก�รดูแลลูกค้�  
  ซึ่งรวมถึงก�รที่ผู้ที่ไม่ได้รับคว�มสะดวกจ�กก�รใช้บริก�ร หรือ 
  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แจ้งปัญห� หรือร้องเรียนม�ยังบริษัทฯ  
  ซ่ึงบริษัทฯ มีหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีในก�รบริห�รจัดก�รข้อร้องเรียน 
  โดยเฉพ�ะ โดยทำ�หน้�ท่ีสืบค้น ตรวจสอบ ประส�นง�น  
  และบริห�รจัดก�ร เพื่อให้ส�ม�รถห�แนวท�งในก�รจัดก�ร 
  ปัญห� เรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งได้อย่�งรวดเร็ว

 •	 ยกระดับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
  •	 องคก์รมนีโยบ�ยเพือ่สร�้งม�ตรฐ�น ในก�รบรกิ�ร และไดร้บั 
   ก�รรบัรองม�ตรฐ�น IT ระดบัส�กล ISO/IEC 27001: 2013

  •	 มีก�รเพิ่มก�รให้บริก�รแบบดิจิทัล (Digital Channel)  
   ทั้ง Application Muang Thai Friends Club และก�รทำ�  
   e-Policy
  •	 ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่องและย่ังยืนในกระบวนก�รทำ�ง�น 
   แบบลนี (Lean Process)เครือ่งมือ Lean Process ลดตน้ทุน  
   ลดของเสีย และเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รบริก�ร

	 •	 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
  จ�กสถ�นก�รณ์โควิด-19 ท่ีพบในปี 2564 ทำ�ให้บริษัทฯ  
  ปรับเปลี่ยนวิธีก�รจัดกิจกรรมนอกสถ�นที่ เป็นก�รจัดบรรย�ย 
  ผ่�นออนไลน์ผ่�น Facebook ในชื่อกิจกรรม “ธรรมะทอล์กโชว์ 
  อยู่อย่�งสุขใจ ในยุคโควิด" และมีก�รติดต่อแจ้งข่�วส�ร 
  ประช�สัมพันธ์ต่�ง ๆ ให้กับลูกค้�ผ่�นระบบ Notification  
  ใน Application Muang Thai Friends Club เช่น สถ�นก�รณ์ 
  น้ำ�ท่วมแต่ละจังหวัด สถ�นก�รณ์ก�รติดเชื้อโควิด-19 เป็นต้น  
  รวมถึงมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบนิตยส�รปันย้ิม เติมสุข  
  ให้ม�เป็นในรูปแบบของ e-Magazine ท่ีลูกค้�ส�ม�รถอ่�น 
  จ�กออนไลน์ได้ด้วย

  รวมทั้ง สิทธิพิเศษภ�ยใน Application Muang Thai Friends  
  Club ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ที่ลูกค้� มีก�รทำ�ง�น 
  จ�กบ้�น (WFH) และสั่งอ�ห�รออนไลน์ ม�กขึ้น จึงมอบสิทธิ 
  พเิศษสำ�หรบัลกูค�้ ในก�รใช้สว่นลด ก�รสัง่อ�ห�ร ให้กบัลกูค�้
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  Currently, the License Training Section has received  
  approval by the OIC to be able to organize 8 courses  
  training through online platform using Zoom and  
  Microsoft Teams.
  
  In addition, the Company has encouraged the agents  
  and brokers to study by themselves through e-Learning  
  platform under the name called Learn Anywhere.   
  Initially, tutoring courses have been prepared for those  
  who wish to take the exam to become an agent or  
  broker.  The next step will be about knowledge of  
  insurance products training courses.  For those who wish  
  to use this system must apply for membership before  
  logging into: http://learnanywhere.muangthaiinsurance. 
  com.

  After enabling the agents and brokers to test the Learn  
  Anywhere program along with attending the training  
  course to prepare for the licensure exam, the result  
  are satisfactory.  There are more than 13,600 people  
  using the Learn Anywhere program.  Moreover, the program  
  is improved to be modern and more comprehensive.

	 •	 The	award	for	the	agents	and	brokers	with	outstanding		
	 	 sales	management	and	quality	services	according	to	the		
	 	 Company	policy
  The Company has organized an annual award ceremony  
  called Kirati Memorial for the agents and brokers who  
  have excellent and outstanding performance in each  
  sales channel, including the agents and brokers who have  
  complied with professional ethics of being a good  
  agents and brokers under the Company's policy.  The Company  
  has given importance to every qualification and required  
  the agents and brokers adhere to it.

4) Creating Excellent Customer Experiences

 •	 Service	and	Customer	Care
  The Company has given importance to providing  
  service and customer care.  This includes those who have  
  experienced inconvenience using the service or products,  
  or wished to report problems or complaints to the  
  Company.  The Company has a unit responsible for  
  handling complaints in particular with the duties to search,  
  inspect, coordinate and manage to seek the solution  
  and manage complaint.

	 •	 Efficiently	Upgrade	the	Service
  •	 Establish service standards and get ISO/IEC 27001:  
   2013 certification.
  •	 Provide the service through the digital channel such  
   as Muang Thai Friends Club and e-Policy.
  •	 Continuous improve work processes to be lean  
   processes and use lean process as a tool to reduce  
   cost, reduce waste and speed up service.

 •	 Customer	Relationship	Activities
  Because of COVID-19 in 2021, the Company has changed  
  the way of organizing off-site activities into online activates  
  through Facebook under the name “Dharma talk show:  
  Live happily in with COVID-19.” and The Company  
  has been communicating via various PR channels to  
  customers using the notification system in Muang Thai  
  Friends Club Application.  For example, flood situation in  
  each province, COVID-19 situation, etc.  The magazine  
  “Pan Yim, Tham Suk” is changed into e-magazine format  
  as well.

  The privileges available in the Muang Thai Friends Club  
  Application have been adjusted to fit with the situation  
  where the customers have to work from home and  
  order food using online platform more. So the Company  
  has provided the special privileges for customers to use  
  discounts on food orders.จำานวนผู้ติดต่อเข้ามาแยกตามช่องทางปี 2021

No. of People Contacted in 2021 Classified by Channel 
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3.4.3 การพัฒนาและดูแลพนักงาน ในแบบ
  “ครอบครัวยิ้มได้”
บริษัทฯมีก�รทำ�กิจกรรมต่�ง ๆ กับพนักง�น เพร�ะถือว่�พนักง�น 
ก็เปรียบเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ซ่ึงบริษัทฯ มุ่งหวัง 
ให้ครอบครัวนี้เติบโตเป็นครอบครัวใหญ่อย่�งม่ันคง และให้ทุกคน 
มีคว�มสุข ให้เป็นครอบครัวยิ้มได้

1) การพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลซ่ึงเป็นเป้�
หม�ยแรกของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ก�รบริห�รจัดก�รคนที่ดีและ
มีประสิทธิผลจะส่งเสริมประสิทธิภ�พในก�รบริห�รง�นขององค์กรได้
เป็นอย่�งดี บริษัทฯ จึงมีนโยบ�ยในก�รฝึกอบรมและพัฒน�บุคล�กร
ทุกระดับ ซึ่งจ�กสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน ปี 2564 เนื่องจ�กยังมีก�ร
ระบ�ดของโควิด-19 บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รพัฒน�
พนักง�นเป็นแบบออนไลน์ให้ครอบคลุมก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะ
ของพนักง�นด้�นต่�ง ๆ ได้แก่

หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ	e-Learning	จำานวน	4	หลักสูตร
(พนักงานเข้ารับการอบรมครบ	100%	ตามเกณฑ์ที่กำาหนด
แต่ละหลักสูตร)
1.	ก�รป้องก�รและปร�บปร�มก�รฟอกเงินฯ ประเภทธุรกิจประกันภัย
 (สำ�หรับพนักง�นท่ีเข้�ใหม่ และพนักง�นท่ีเกี่ยวข้องกับก�รทำ� 
 ธุรกรรมท�งก�รเงิน)
2.	Cyber Security Awareness
3.	นโยบ�ย ISO 27001 ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหม�ยคุ้มครองข้อมูล 
 ส่วนบุคคล (PDPA)
4.	ก�รพัฒน�คว�มรู้และทักษะพนักง�นสินไหมรถยนต์

หลักสูตรอบรมออนไลน์แบบ	Micro-Learning	เช่น
• Micro-Learning ด้�นก�รพัฒน�กลุ่มศักยภ�พสูง
• Micro-Learning ด้�นก�รข�ยและก�รนำ�เสนอ
• Micro-Learning ด้�นก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รบริห�ร
• Micro-Learning ด้�นคว�มรู้ก�รรับประกันภัย

2) การมีส่วนร่วมของพนักงาน
บรษัิทฯ ไดมี้ก�รจดักจิกรรมต�่ง ๆ  ท้ังภ�ยในและภ�ยนอก เพ่ือสง่เสรมิ 
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งพนักง�นตลอดท้ังปี โดยส่วนใหญ่ในปี 2564 
ด้วยสถ�นก�รณ์โควิด-19 บริษัทฯ จึงเน้นก�รจัดกิจกรรมภ�ยในแบบ 
New Normal ผ่�นท�งช่องท�ง Online ต่�ง ๆ หรือ กิจกรรมภ�ยใน
แบบพบปะที่เน้นม�ตรก�รป้องกันโควิด-19 อย่�งเคร่งครัด กิจกรรม
ที่จัดให้พนักง�นมีส่วนร่วม อ�ทิ
• ก�รจดักจิกรรมสง่เสรมิคว�มสมัพนัธร์ะหว�่งพนกัง�น อ�ทิ กจิกรรม 
 ทำ�บุญในว�ระสำ�คัญต่�งๆ

ภาพรวมของพนักงาน ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564

จำานวนพนักงาน เพศชาย เพศหญิง

1,209 508 701

• กิจกรรมอ�ส�สมัคร เป็นกิจกรรมบำ�เพ็ญประโยชน์ท่ีบุคคล 
 เข้�รว่มดว้ยคว�มสมคัรใจ อ�ทิ เข�้รว่มคอรส์อบรมก�รดแูลผูป่้วย  
 ในโครงก�ร Community Isolation Center
• กจิกรรมเกม หรอืตอบคำ�ถ�มออนไลนต์�มเทศก�ล หรอืว�ระต�่ง ๆ   
 กิจกรรมส่งเสริมด้�นขวัญและกำ�ลังใจ อ�ทิ ง�นจัดเลี้ยงฉลอง 
 เนือ่งในโอก�สพเิศษต�่ง ๆ  และกจิกรรมอ�ส�ทำ�สเปรยแ์อลกอฮอล ์ 
 ส่งมอบคว�มห่วงใยถึงพนักง�นทุกคน

3) การดูแลและรักษาพนักงาน
การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงบริการขององค์กร
ก�รเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญใหม่ หรือบริก�รใหม่ บริษัทฯ จะ
ทำ�ก�รประช�สัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริก�รต่�ง ๆ  ให้พนักง�นได้รับรู้
โดยท่ัวถงึ และให้พนกัง�นส�ม�รถเข้�ถงึผลติภณัฑต์�่ง ๆ  โดยให้สทิธิ
พเิศษ อ�ทิ ก�รลดร�ค�ประกนัภยับ�งประเภท ก�รเปิดโอก�สให้ญ�ต ิ
ของพนักง�นได้ซ้ือผลิตภัณฑ์ประกันภัยในร�ค�พิเศษ นอกจ�กนี้  
ยังให้พนักง�นส�ม�รถเลือกผ่อนชำ�ระเป็นร�ยเดือนได้

ความก้าวหน้าในการทำางาน
บรษัิทฯ สนบัสนนุก�รคุม้ครองสทิธมินษุยชนโดยไมม่กี�รเลอืกปฏบัิต ิ
สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยให้โอก�สทัดเทียมกัน 
ในก�รว�่จ�้ง ก�รแตง่ตัง้ ก�รโยกย้�ย โดยพจิ�รณ�จ�กคว�มรู ้คว�ม
ส�ม�รถ คว�มเหม�ะสมกับลักษณะง�น ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ต่อบุคคลหนึ่ง บุคคลใด อันเนื่องจ�ก เชื้อช�ติ สีผิว ศ�สน� เพศ อ�ยุ  
สถ�นภ�พคว�มทุพพลภ�พ หรือสถ�นะอ่ืนใดท่ีมิได้เกี่ยวข้อง  
รวมท้ังก�รให้โอก�สคว�มก้�วหน้�ในตำ�แหน่งหน้�ท่ีอย่�งเหม�ะสม
ยุตธิรรมโดยไมเ่ลอืกปฏบัิต ิโดยพจิ�รณ�ต�มผลประเมนิก�รปฏบัิตงิ�น  
ผลสำ�เร็จของง�น และศักยภ�พของพนักง�น โดยมีตัวชี้วัด KPI  
และ Competency ที่ชัดเจน

การกำาหนดและบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ กำ�หนดจ่�ยค่�ตอบแทนให้กับผู้บริห�รและพนักง�น 
อย่�งเป็นธรรม เหม�ะสมกับคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ คว�มรับผิดชอบ 
และผลก�รปฏิบัติง�น ต�มนโยบ�ยก�รบริห�รค่�ตอบแทน  
โดยบริษัทฯ กำ�หนดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�ร
และพนักง�น ปีละ 2 ครั้ง โดยใช้ KPI เป็นตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จในง�น 
เพื่อประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็นรูปธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายแรก 

ของการกำากับดูแลกิจการที่ดี

The Company had prioritized the human 
resource development as the first goal  

of good corporate governance
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3.4.3 Employee Development and Treatment
  as a Member of “MTI Family”

The Company has arranged various activities for the employees  
as they are like a family to the Company, and we hope for this  
family to grow up to be a big family stably. and make everyone 
happy to be a smiling family

1) Employee Development
The Company had prioritized the human resource development 
as the first goal of good corporate governance. Having good 
and effective people management will enhance the efficiency 
of the Company’s management.  The Company therefore has 
a policy to train and develop personnel at all levels.  But the 
current situation in 2021 and due to the COVID-19 outbreak, 
the Company has to change the way of employee development 
model to online platform in order to cover the development of 
knowledge and skills in various fields as follows.

e-Learning	Training	Course:	4	Courses
(Employees	received	training	for	100%	according	to	the	criteria	
specified	for	each	training	course)
1.	Anti money laundering for insurance business (for new  
 employees and employees involved in financial transactions)
2.	Cyber security awareness 
3.	 ISO 27001 policy related to Personal Data Protection Act  
 (PDPA)
4.	Knowledge and skill development of Motor Claim Department

Micro-Learning	Training	Courses	Such	As
• Micro-Learning:  Development of high potential groups
• Micro-Learning: Sales and presentation
• Micro-Learning: Management development
• Micro-Learning: Insurance knowledge

2) Employee Engagement
The Company had organized internal and external activities 
to strengthen relationship between employees throughout the 
year.  In 2021 with the COVID-19 outbreak, the Company has 
focused on organizing activities in New Normal way through 
online channels.  For activities that require physical meeting, the 
Company has set up strict measures to prevent the spread of 

COVID-19.  The activities opened for employees to participate  
are as follows.
• Activities for strengthening relationship between employees  
 such as merit-making activities on important occasions.
• Activities arranged to contribute as a volunteer such as  
 attending a patient care training course for the project of  
 community isolation center.
• Games or answering online questions during the festival  
 or other events.
• Activities to encourage the employees through various  
 activities such as celebrating for some important occasions,  
 making alcohol spray to forward care every employee.

3) Employee Care and Welfare
Providing	employees	with	access	to	the	Company’s	services
When launching new products, campaigns or services, the 
Company will communicate such launch of new products and 
services to the employees and provide employees with access 
to various products by giving special privileges such as discount 
for certain types of insurance, special price for employees' 
relatives or also monthly installment plan for employees.

Career	Advancement
The Company supports the protection of human rights without 
any discrimination in accordance with the provisions of the 
constitution by providing equal opportunities in employment, 
appointment, and transfer based on knowledge, abilities, 
suitability with job description which is considered under the 
morality without discrimination against any person due to race, 
color, religion, sex, age, disability or any other statuses that 
are not related.  The Company also provides opportunities for 
career advancement with fairness without discrimination, by 
considering the results of the performance evaluation, suc-
cess of the work and potential of employees using KPIs and 
competency evaluation.

Remuneration	Determination	and	Management
The Company has a process to fairly determine the remuneration  
to executives and employees, which is suitable for their  knowledge,  
abilities, responsibilities and performance according to the 
remuneration management policy.  The Company requires the  
executives and employees to evaluate their performances  
twice a year by using KPIs as an indicator to measure success  
of work and to encourage them to show work efficiency.

No. of the employee as of 31 December 2021

Number	of
Employees Male Female

1,209 508 701
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“ความห่วงใยของ	CEO	ที่มีต่อพนักงาน”

ในช่วงสถ�นก�รณ์โควิด-19 คุณแป้ง-นวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร 
ผู้จัดก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร ได้ส่งคว�มห่วงใยถึงพนักง�น
โดยตลอด ทั้งก�รมอบชุดตรวจ Antigen Test Kit ให้กับพนักง�น  
และสนับสนุนให้พนักง�นได้เข้�ถึงก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

3.4.4 การตอบแทนสังคม

1) สร้างหัวใจแห่งการเป็นผู้ให้
เพ�ะ “หัวใจอ�ส�” ให้แก่พนักง�น ตั้งแต่พนักง�นที่เข้�ใหม่ นำ�ไปสู่ 
พนักง�นทุกระดับ ท้ังท่ีประจำ�อยู่ในสำ�นักง�นใหญ่และส�ข�ย่อย 
ต�่งจงัหวดั ในน�มอ�ส�กล�้ใหมเ่มืองไทย โดยเปิดโอก�สให้พนกัง�น
ได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อสังคม ปัจจุบันนี้มีพนักง�นอ�ส�กล้�ใหม่  
ทำ�กิจกรรมไปแล้วกว่� 1,000 คน บริษัทฯ มุ่งหวังท่ีจะขย�ยกลุ่ม 
อ�ส�กล�้ใหม่เมอืงไทยไปท่ัวประเทศ ไมใ่ช่เฉพ�ะสร้�งคว�มเป็นอ�ส� 
ในตัวของพนักง�น แต่ยังสร้�งอ�ส�ในชุมชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ต่�ง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน สร้�งเป็นเครือข่�ยอ�ส� เกิดเป็น
พลังอ�ส�ในก�รขับเคลื่อนสังคมท่ีดีต่อไป “เพร�ะเร�เช่ือว่�ห�ก
คนในชุมชนช่วยเหลือกันและกัน จะเกิดก�รพัฒน�ชุมชนท่ีเข็มแข็ง
อย่�งยั่งยืน”

2) เพื่อสังคมแห่งรอยยิ้ม
 • ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีแก่ผู้พิการไทย ด้วยก�รให้อ�ชีพ  
  สร้�งร�ยได้ให้แก่ครอบครัว ผู้พิก�รส�ม�รถดำ�เนินชีวิต 
  อย่�งมีคว�มสุขอย่�งย่ังยืน โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทฯ  
  สนบัสนนุและฝกึอบรมเพือ่สร้�งอ�ชีพแกผู่พ้กิ�รผ�่นโครงก�ร 
  ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้พิก�รไทย โดยกระจ�ย 
  คว�มชว่ยเหลอืไปในหล�กหล�ยจงัหวดั ท้ังอ�ชีพเกษตรกรรม  
  และง�นฝีมือ อ�ทิ ก�รทำ�น้ำ�ย�ล้�งจ�น กระปุกออมสิน 
  จ�กเปเปอร์ม�เช่ ง�นผ้�ด้นมือ เป็นต้น ปัจจุบันโครงก�ร 
  ส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตผู้พิก�รไทย ได้จัดอบรม 

“เราภูมิใจที่เป็นธุรกิจ ที่ได้ช่วยเยียวยาผู้คน 
เมื่อยามเกิดภัย และเราเชื่อว่า นอกเหนือจาก 

กำาไรทางธุรกิจ สิ่งสำาคัญที่เราต้องทำา 
ควบคู่กันไป คือ การสร้างกำาไรทางใจ  

ผ่านการช่วยเหลือสังคมไทยอย่างรอบด้าน”

คุณนวลพรรณ		ล่ำาซำา
กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)

"We are proud to be a business to help  
people smile over trouble,  

and we believe that the important thing 
apart from generating business profit is 

creating emotional benefit through helping 
Thai society in all aspects.”

Mrs.	Nualphan		Lamsam
President	and	CEO	of	Muang	Thai	Insurance

Public	Company	Limited
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3.4.4 Giving back to Society

1) Creating a Heart of Giving
The Company has been cultivating "Volunteer Heart" for all 
employees such as new employees and employees work at the 
head office and sub-branches in other provinces.  This project 
is called MTI new volunteers which opens for the employees 
to have opportunity to design social responsibility activities.  
At present, there are new volunteer employees joining the 
project more than 1,000 people. Moreover, the Company aims 
to expand MTI new volunteers project throughout the country.  
It will not only create the volunteer heart in the employees, 
but also create volunteer heart in the community to support 
beneficial activities, build a volunteer network and become a 
volunteer force to drive a good society.  “Because we believe 
that if people in the community help each other, it will drive 
sustainable development and strengthen the communities.”

"The	Concern	of	CEO	towards	Employees”

During the COVID-19 outbreak, Mrs. Nualphan  Lamsam, 
President and Chief Executive Officer has always shown her 
concern to employees by giving COVID-19 Antigen test kits to 
the employees and facilitated the employees to have access 

to COVID-19 vaccinations.

2) For a Society of Smiles
 •	 Since 2014, the Company has been creating good  
  quality of life for Thai people with disabilities, by giving  
  a job that generates income for their families in  
  order that they can live a happy and sustainable life.   
  The Company has supported and provided training  
  to create a job for the disabled through the project  
  to provide support and development for disabled  
  people by distributing the help to many provinces  
  in the area of agriculture and crafts, such as  
  making dishwashing liquid, making piggy bank  
  from papier-mache, quilt, etc.  At present, the project  
  has provided vocational training for disabled people  
  to have knowledge and abilities, and become more  
  appropriately support themselves and their families.   
  There are 200 people attended the training in many  
  areas, such as Sa Kaeo, Nakhon Ratchasima,  
  Ratchaburi, Sakon Nakhon, Chaiyaphum, Nong Bua  
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  อ�ชีพให้ผู้พิก�รให้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ เลี้ยงตนเองและ 
  ครอบครัวได้อย่�งเหม�ะสม ม�กกว่� 200 คน ในหล�ยพื้นที่  
  อ�ทิ สระแก้ว นครร�ชสีม� ร�ชบุรี สกลนคร ชัยภูมิ  
  หนองบัวลำ�ภ ูอุดรธ�น ีขย�ยบริษัทเครือข่�ยเข�้ร่วมโครงก�ร 
  กว่� 10 บริษัท

 •	 ส่งเสริมด้านกีฬา
  บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินกิจกรรม 
  เพ่ือสังคม ในด้�นก�รกีฬ� เพร�ะกีฬ�ทำ�ให้เกิดก�รพัฒน� 
  ท่ีครอบคลุม ท้ังตัวนักกีฬ� ครอบครัว ผู้ชม ชุมชน และ 
  ประเทศช�ติ โดยบริษัทฯ ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสร 
  ก�รท่�เรือ เอฟ.ซี. ทำ�ให้มีคว�มผูกพัน กับคนคลองเตย  
  จงึเป็นท่ีม�ของก�รทำ�กจิกรรมต�่ง ๆ  เพือ่ก�รพัฒน�คณุภ�พ 
  ชีวิตของคนคลองเตย ภ�ยใต้โครงก�รคลองเตยดีดี และร่วม 
  สนับสนุนฟุตบอลทีมช�ติไทยให้ส�ม�รถคว้�แชมป์ AFF  
  Suzuki Cup 2020 อีกด้วย

 • ครัวมาดาม
  ในช่วงวิกฤตโควิด-19 เมืองไทยประกันภัย ได้ร่วมกับอ�ส� 
  กล้�ใหม่ และตัวแทนชุมชน จัดทำ�ข้�วกล่อง ครัวม�ด�ม  
  รวมกว่� 150,000 กล่อง มอบถุงยังชีพครัวม�ด�ม อีกกว่�  
  10,000 ถุง ให้แก่ผู้ที่ได้รับ คว�มเดือดร้อนในชุมชน

3) สานต่อพลังแห่งการให้
ส�นต่อพลังก�รแห่งให้ โดยร่วมกับมูลนิธิม�ด�มแป้ง ในก�รดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อขย�ยคว�มช่วยเหลือคนไทยในหล�กหล�ย
พื้นที่ ในหล�กหล�ยด้�น ทั้งก�รสนับสนุนด้�นก�รแพทย์ ก�รศึกษ� 
ช่วยเหลอืผูย้�กไรแ้ละผูป้ระสบภยัต�่ง ๆ  และร่วมกบัอ�ส�กล�้ใหม่ใน
ก�รพัฒน�ชุมชนให้เข็มแข็ง

4) การช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19
จ�กสถ�นก�รณ์ก�รแพร่ระบ�ดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับก�ร 
ดำ�เนนิชวีติของประช�ชน ท้ังด�้นเศรษฐกจิและสงัคม ซ่ึงในสถ�นก�รณ ์
ที่เหมือนเป็นภัยที่ทุกคนต้องประสบ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
บรรเท�คว�มเดือดร้อน พร้อมเคียงข้�งคนไทย

การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์	 Community	 Isolation	 รอบกรุงเทพฯ	
เพือ่หวงัวา่จะช่วยบรรเทาภยัให้กบัประชาชนคนไทยไดอ้ย่างรอบดา้น

ศูนย์ Community Isolation หรือ CI ตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 
ท่ีอยูใ่นระดบัสเีขียว ซ่ึงตอ้งแยกตวัออกจ�กครอบครวั และชมุชน เพือ่
เข้�รับก�รรักษ� ซึ่งเมืองไทยประกันภัยได้ให้ก�รสนับสนุนศูนย์ CI 
จำ�นวน 5 แห่งรอบกรุงเทพฯ ได้แก่
• ศูนย์ CI วิทย�ลัยพ�ณิชยก�รอินทร�ชัย เขตวังทองหล�ง โดย 
 โรงพย�บ�ลล�ดพร้�ว จำ�นวน 100 เตียง
• โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ เขตบึงกุ่ม โดยโรงพย�บ�ลพญ�ไท  
 นวมินทร์ จำ�นวน 124 เตียง
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  Lamphu, Udon Thani.  The Company has expended  
  this project to more than 10 companies under its network.

 •	 Sports	Support
  The Company is an organization that gives importance  
  on social responsibility activities especially sports,  
  because sports leads to comprehensive development  
  of the athletes, families, audients, communities and  
  the nation.  The Company has been the main sponsor  
  of the Port F.C., so we have a bond with Klong Toey  
  people. It is the starting point of various activities  
  arranged for developing quality of life of Klong Toey  
  people under the Good Klong Toey project and taking  
  part to support the Thai national football team to be  
  able to win the AFF Suzuki Cup 2020 championship.

 •	 Madame's	Kitchen
  During the COVID-19 crisis, Muang Thai Insurance  
  together with MTI new volunteers and community  
  representatives have prepared Madame's Kitchen lunch  
  box more than 150,000 boxes and 10,000 survival kits  
  to people who have suffered from the situation in the  
  community.

3) Forwarding the Power of Giving
Madame Pang Foundation has continue to forward the power  
of giving by carrying out social responsibility activities to  
expand the help for Thai people in different areas and various 
aspect such as medical support, education, help the poor  
and disaster victims and work with MTI new volunteers to 
develop and strengthen the community.
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• โกดังเก็บของ บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ เขตร�ษฎร์บูรณะ โดย 
 โรงพย�บ�ลประช�พัฒน์ จำ�นวน 200 เตียง
• วัดกำ�แพง (บ�งแวก) เขตภ�ษีเจริญ โดยโรงพย�บ�ลมิตรประช�  
 จำ�นวน 100 เตียง
• ศนูย์ดแูลผูต้ดิเช้ือโควดิ-19 ชุมชนคลองเตย หรอื รพ. สน�มคลองเตย  
 ท่ีรับดูแลและรักษ�ผู้ป่วยติดเช้ือโควิดจ�กท่ัวประเทศ โดยโรงพย�บ�ล 
 เกษมร�ษฎร์ ร�มคำ�แหง จำ�นวน 300 เตียง

เมืองไทยประกันภัย ได้มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรน� 2019 (COVID-19) ให้แกก่ลุม่ผูป่้วยตดิเชือ้ท่ีเข้�รับก�รรกัษ�
ตัวภ�ยในศูนย์ทั้ง 5 แห่งดังกล่�ว ด้วยคว�มคุ้มครองห�กอยู่ในภ�วะ
โคม่� (Coma) ด้วยทุนประกันภัยจำ�นวน 100,000 บ�ท เพื่อสร้�ง
คว�มมั่นคงและอุ่นใจให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วย

จัดตั้งศูนย์บริการคำาปรึกษาปัญหาสุขภาพ	และการดูแลตัวเองในช่วง
โควิด-19	ภายใต้ชื่อ	“MadamePang	Friends	Club”	ให้บริการ	24	
ชั่วโมง
บริษัทฯ เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รแก้ไขปัญห�ตั้งแต่ต้นท�ง เพร�ะ
เม่ือประช�ชนพบว�่ตวัเองปว่ยแลว้ หรอือ�จจะยงัไม่ป่วย ซ่ึงตอ้งก�ร
รับคำ�ปรึกษ� ห�คนรับประส�นเพื่อห�เตียง หรือก�รช่วยเหลือผู้ป่วย
ที่เป็นกลุ่มสีเขียว รักษ�แบบ Home Isolation เมืองไทยประกันภัย  
จึงร่วมกับมูลนิธิม�ด�มแป้ง ตั้งศูนย์บริก�รคำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พ 
และก�รดแูลตวัเองในช่วงโควิด-19 ภ�ยใต้ช่ือ “MadamePang Friends  
Club” ให้บริก�ร 24 ชั่วโมง โดยมีทีมอ�ส�กล้�ใหม่ ที่ผ่�นก�รอบรม 
หลักสูตรก�รแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมให้คำ�ปรึกษ�แนะนำ�ข้อมูล ท้ังออนไลน์ 
และออฟไลน์ ผ่�นเบอร์โทรศัพท์ 0 2290 7979 และ Line Official 
Account: @madamepangfriends รวมถงึ 2 แฟนเพจหลกั คอื มูลนธิิ
ม�ด�มแป้ง และ เมืองไทยประกันภัย อีกด้วย ซึ่ง MadamePang 
Friends Club ได้ทำ�ง�นร่วมกับหน่วยเคลื่อนท่ีเร็ว อ�ส�กล้�ใหม่ 
ในก�รเป็นหน่วยเข้�ให้คว�มช่วยเหลือกับผู้ป่วยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รับ-ส่งผู้ป่วย และส่งย�บรรเท�อ�ก�รเบื้องต้น
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4) Relieving COVID-19 Outbreak
COVID-19 Pandemic has affected the way of life of everyone 
both economically and socially.  It seem to be unavoidable 
disaster, so the Company has determinedly helped relieve the 
situation along side with Thai people.

Supporting	the	set	up	of	the	community	isolation	center	around	
Bangkok	 with	 hope	 that	 it	 will	 help	 alleviate	 disasters	 for		
Thai	people	in	all	aspects.
Community isolation center or CI is set up to care for COVID-19 
patients who are green groups and have to be separated  
from their family and community in order to receive treatment.  
The Company has supported 5 centers in different locations 
around Bangkok as follows:

• Intrachai Commercial College in Wang Thonglang District  
 by the hospital Ladprao: 100 beds
• Sukhum Nawapan Uppatham School in Bueng Kum District  
 by the Phayathai Nawamin hospital: 124 beds
• Srithai Superware Warehousein Rat Burana District by  
 Prachapat hospital: 200 beds
• Khampang Temple (Bang Waek) in Phasi Charoen District  
 by Mitpracha hospital: 100 beds
• CI of Khlong Toei Community or field hospital in Khlong  
 Toei by Kasemrad Ramkhamhaeng hospital that is able to  
 take care and treat COVID-19 patients from any part of  
 the country: 300 beds.

Muang Thai Insurance has given COVID-19 insurance policy to 
the patients staying at to those 5 community isolation center 
with coma coverage and sum insured of 100,000 Baht in order 
comfort and encourage the patient’s family.

Set	up	the	24-hour	health	care	service	center	for	giving	advice	
on	health	problem	and	self-care	during	COVID-19	under	the	
name	“Madame	Pang	Friends	Club”.
The Company recognizes the importance of solving the root 
of problem because, when people find out that they are sick 
or even not sick, they want to consult, find help to get a bed 
or help patients who are green group and home isolation.  
The Company, therefore, together with the Madame Pang 
Foundation has set up a health care service center for giving 
advice on health problem and self-care during COVID-19 under 
the name “Madame Pang Friends Club” by providing 24 hours 
services.  There is a new team of volunteers who have passed 
the emergency medical course standing by to give advice and 
advice via phone at 0 2290 7979 and Line Official Account: 
@madampangfriends, including 2 main Facebook pages: Mad-
am Pang Foundation and Muang Thai Insurance. Moreover, 
Madame Pang Friends Club has worked with the emergency 
service team and MTI new volunteers to provide assistance 
to patients in case of emergency, give a ride for patient and 
deliver medication to relieve initial symptoms.

“ไม่ว่าวิกฤตนี้จะจบลงเมื่อไหร่ เมืองไทยประกันภัย 
พร้อมที่จะยืนเคียงข้างคนไทยทุกคน

และเราเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

“We do not know how long this crisis will last,  
but Muang Thai Insurance is always ready  

to stand beside all Thai people and we believe 
we will go through this crisis together.”
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 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปี
ที่ผ่านมา
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด โดยน�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 4812 (ปี 2562-2564) เป็น 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบบัญชีต�มม�ตรฐ�น
ก�รสอบบัญชี สำ�หรับงบก�รเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่�นม� 
โดยผูส้อบบัญชีไดแ้สดงคว�มเห็นว�่งบก�รเงนิท่ีไดต้รวจสอบไดแ้สดง 
ฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดย 
ถกูตอ้งต�มท่ีควรในส�ระสำ�คญัต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ 

 4. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
  Management Discussion and Analysis (MD&A)

หน่วย: พันบ�ท

2564 2563 2562

เบี้ยประกันภัยรับตรง  15,516,003  14,654,990  13,268,185 

เบี้ยประกันภัยรับรวม  15,556,202  14,724,965  13,354,285 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ  7,924,248  7,756,176  7,343,406 

หัก สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นร�ยได้ (485,875) (196,930) (439,970)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นร�ยได้สุทธิ  7,438,373  7,559,247  6,903,436 

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ  2,219,619  1,920,541  1,637,725 

รวมร�ยได้จ�กก�รประกันภัย  9,657,991  9,479,788 8,541,161

ต้นทุนในก�รรับประกันภัย  7,884,273  7,903,007  7,302,478 

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัยก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น  1,773,719  1,576,781  1,238,683 

ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ค่�ใช้จ่�ยอื่นและต้นทุนท�งก�รเงิน  1,422,893  1,241,679  1,257,515 

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนและร�ยได้อื่น  620,915  416,040  554,454 

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้  971,741  751,142  535,622 

ภ�ษีเงินได้ (204,296) (160,238) (109,785)

กำ�ไรสุทธิ  767,446  590,903  425,836 

สินทรัพย์รวม  30,011,018  25,585,327  23,207,352 

หนี้สินรวม  24,006,050  20,156,776  17,639,787 

ส่วนของเจ้�ของ  6,004,968  5,428,550  5,567,565 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น  571,713  212,874  389,910 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน (175,220) (73,507) (97,174)

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน (298,133) (193,876) (166,380)

หมายเหตุ	: งบก�รเงินมีก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับก�รแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจ
  ต้นทุนในก�รรับประกันภัยประกอบด้วย ค่�สินไหมทดแทนสุทธิ ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น ต�มที่แสดงในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ สรุปข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญในตารางข้อมูล 
ดังต่อไปนี้

ต�ร�งท่ี 1 สรุปตัวเลขฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแส
เงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

ต�ร�งท่ี 2 อัตร�สว่นท�งก�รเงนิท่ีสำ�คญัสำ�หรบัธรุกจิประกนัวนิ�ศภยั
โดยเปรียบเทียบอัตร�ส่วน 3 ปี

สรุปฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
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 Summary	of	Key	Financial	Information

Summary of Auditor’s Reports for the past 3 years
EY Office Limited and Miss Narissara  Chaisuwan, certified 
public accountant no. 4812 (Year 2019-2021) had audited  
the Company’s financial statements in the past 3 years, in 
accordance with Thai Standard on Auditing.  The auditors 
expressed the opinion that the financial statements presented 
fairly, in all material respects, the financial position, performance 
and cash flows in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards.

Unit: Thousand Baht

2021 2020 2019

Direct premium written  15,516,003  14,654,990  13,268,185 

Gross premium written  15,556,202  14,724,965  13,354,285 

Net premium written  7,924,248  7,756,176  7,343,406 

Less unearned premium reserves (485,875) (196,930) (439,970)

Net earned premium written  7,438,373  7,559,247  6,903,436 

Fee and commission income  2,219,619  1,920,541  1,637,725 

Total underwriting income  9,657,991  9,479,788 8,541,161

Underwriting expenses  7,884,273  7,903,007  7,302,478 

Profit from underwriting before operating expenses and other expenses  1,773,719  1,576,781  1,238,683 

Operating expenses, other expenses and finance cost  1,422,893  1,241,679  1,257,515 

Investment income and other income  620,915  416,040  554,454 

Profit before income tax  971,741  751,142  535,622 

Income tax (204,296) (160,238) (109,785)

Net profit  767,446  590,903  425,836 

Total assets  30,011,018  25,585,327  23,207,352 

Total liabilities  24,006,050  20,156,776  17,639,787 

Equity  6,004,968  5,428,550  5,567,565 

Cash flow from operating activities  571,713  212,874  389,910 

Cash flow from investing activities (175,220) (73,507) (97,174)

Cash flow from financing activities (298,133) (193,876) (166,380)

Remark	 : The financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission.
  Underwriting expenses comprise of net claim expenses, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses as presented in the statement  
  of comprehensive income

The Company summaries key financial information  
in following tables:

Table No. 1 Financial position, performance and cash flows 
for the past 3 years

Table No. 2 Key financial ratios used in Non-Life Insurance 
Business for the past 3 years

Summarized Financial Position, Performance and Cash Flows
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง เท่�  1.1  1.4  1.5 

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้�งรับ เท่�  5.7  7.0  6.6 

อัตราส่วนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ  22.4  20.3 16.9 

อัตร�ผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ  9.7  7.6 5.8 

อัตร�ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้�ของ (เฉลี่ย) ร้อยละ  13.4  10.7 7.9 

อัตร�ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ  2.8  2.4 1.9 

อัตร�ส่วนค่�สินไหมทดแทน ร้อยละ  53.4  57.9  59.5 

อัตร�ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ  18.0  16.0 17.1 

อัตร�ส่วนรวม ร้อยละ  94.9  94.8 99.6 

อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน

อัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้�ของ เท่� 4.0 3.7 3.2 

อัตร�หนี้สินเงินสำ�รองเพื่อก�รเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่� 0.3 0.3 0.3 

อัตราส่วนการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ  17.3  10.2 5.9 

เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ  5.6  10.3 7.5 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ  2.2  5.6 7.4 

กำ�ไรสุทธิ ร้อยละ  29.9  38.8 2.5 

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�หุ้นต�มบัญชี บ�ท  101.78  92.01 94.37 

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น บ�ท  13.01  10.02 7.22 

เงินปันผลต่อหุ้น* บ�ท 5.20 4.51 2.90 

อัตร�ก�รจ่�ยเงินปันผล* ร้อยละ 40.0 45.0 40.2 

ร�ค�หุ้น ณ วันสิ้นปี บ�ท 110.50 85.50 85.00 

ร�ค�ปิดต่อกำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิต่อหุ้น เท่� 8.50 8.54 11.78 

หมายเหตุ	:	*คณะกรรมก�รบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปี 2564

• วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน (งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตาม 
 วิธีส่วนได้เสีย)

สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 30,011.0  
ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 4,425.7 ล้�นบ�ท ส่วนใหญ่ 
ประกอบด้วยเงินลงทุนในหลักทรัพย์ และ เงินสดและร�ยก�ร
เทียบเท่�เงินสด เพิ่มข้ึน จำ�นวน 770.8 ล้�นบ�ทคิดเป็นอัตร�
ร้อยละ 5.7 โดยเกิดจ�กกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นสำ�หรับปีของ 
บริษัทฯ เพิ่มขึ้นจึงมีก�รลงทุนเพิ่มเติมในหลักทรัพย์รัฐบ�ลและ

รัฐวิส�หกิจ และ ตร�ส�รหนี้ภ�คเอกชน, เบ้ียประกันภัยค้�งรับ
สุทธิเพิ่มขึ้น จำ�นวน 627.5 ล้�นบ�ท จ�กง�นกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ท่ีส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ สินทรัพย์ประกันภัยต่อสุทธิ  
เพิ่มขึ้นจำ�นวน 1,802.1 ล้�นบ�ท ม�จ�กสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง 
ไม่ถือเป็นร�ยได้และสำ�รองสินไหมส่วนท่ีเอ�ประกันภัยต่อ นอกจ�ก
นี้ลูกหนี้จ�กสัญญ�ประกันภัยต่อสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 669.9 ล้�นบ�ท 
สว่นใหญ่เป็นลกูหนีท่ี้ยงัไมถ่งึกำ�หนดชำ�ระ และสนิทรพัย์ภ�ษีเงนิไดร้อ
ตดับัญชีเพิม่ข้ึนจำ�นวน 138.2 ล�้นบ�ท โดยม�จ�กสำ�รองเบ้ียประกนั
ภัยและสำ�รองค่�สินไหมทดแทน
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Key Financial Ratios

2021 2020 2019

Liquidity	Ratio

Current Ratio Time(s)  1.1  1.4  1.5 

Receivable Turnover Time(s)  5.7  7.0  6.6 

Ratios	from	Statement	of	Comprehensive	Income

Underwriting Profit to Net Premium Written %  22.4  20.3 16.9 

Net Profit Margin on Net Premium Written %  9.7  7.6 5.8 

Return on Equity (average) %  13.4  10.7 7.9 

Return on Total Assets (average) %  2.8  2.4 1.9 

Loss Ratio %  53.4  57.9  59.5 

Operating expense to Net Premium Written %  18.0  16.0 17.1 

Combined Ratio %  94.9  94.8 99.6 

Debt	Ratios	from	Statement	of	Financial	Position

Debt to Equity Ratio Time(s) 4.0 3.7 3.2 

Premium reserve to Total Assets Time(s) 0.3 0.3 0.3 

Growth	Rate

Total Assets %  17.3  10.2 5.9 

Gross Written Premium %  5.6  10.3 7.5 

Net Written Premium %  2.2  5.6 7.4 

Net Profit %  29.9  38.8 2.5 

Per	Share	Data

Book Value Per Share Baht  101.78  92.01 94.37 

Earnings Per Share Baht  13.01  10.02 7.22 

Dividend Per Share* Baht 5.20 4.51 2.90 

Dividend Pay-Out Ratio* % 40.0 45.0 40.2 

Closing Share Price at Year-End Baht 110.50 85.50 85.00 

Price Per Earnings (Deficit) Per Share Time(s) 8.50 8.54 11.78 

Remark	 :	* The Board of Directors proposed to the shareholders for approval the dividend payment from annual operating result of 2021

• Analysis of Financial Position (Financial statements  
 in which the equity method is applied)

Total	Assets
As of 31 December 2021, the Company’s total assets were Baht 
30,011.0 million, increased from 2020 by Baht 4,425.7 million.  
These were mostly consisted of an increase of investments  
in securities and cash and cash equivalent of Baht 770.8 million.  
There were due to the Company’s profits of operation for the year.   
Consequently, there was an increase in government and state 

enterprise securities and private debt securities.  The increase 
of undue premium receivables of Baht 627.5 million came 
from motor business.  Reinsurance assets were increased 
amounting to Baht 1,802.1 million from reinsurance unearned 
premium reserves and reinsurance loss reserves.  Moreover, 
receivables from reinsurance contracts were increased by  
Baht 669.9 million mostly came from not yet due receivables.  
The increase of deferred tax assets, amount Baht 138.2  
million, were from premium reserve and loss reserve.
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หนี้สินรวม
ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 2564 บรษัิทฯ มหีนีส้นิเพิม่ข้ึนจ�กปี 2563 จำ�นวน 
3,849.3 ล้�นบ�ท โดยเกิดจ�กสำ�รองเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็น 
ร�ยได ้จำ�นวน 1,030.9 ล�้นบ�ท และสำ�รองค�่สนิไหมทดแทน จำ�นวน 
1,503.7 ล้�นบ�ท ซึ่งสอดคล้องกับก�รเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ 
ในปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้�เพิ่มขึ้นจำ�นวน 408.0 ล้�นบ�ท 
จ�กเบ้ียของกรมธรรมร์ะยะย�วท่ีเพิม่ขึน้ และค�่ใช้จ�่ยค�้งจ�่ยเพิม่ขึน้  
387.4 ล้�นบ�ท สอดคล้องกับกิจกรรมดำ�เนินง�นในระหว่�งปี

ส่วนของเจ้าของ
ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิจ�กก�รดำ�เนินง�น จำ�นวน 767.4 
ล้�นบ�ท มีผลกำ�ไรท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงจ�กก�รวัดมูลค่�เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อข�ย-สุทธิภ�ษี จำ�นวน 45.5 ล้�นบ�ท มีผลกำ�ไรจ�ก
ก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย-สุทธิภ�ษี จำ�นวน 
32.9 ล้�นบ�ท และก�รจ่�ยปันผลในเดือนพฤษภ�คม 2564 จำ�นวน 
266.1 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้ยังมียอดลดลงของอัตร�แลกเปลี่ยนจ�ก
ก�รแปลงค่�งบก�รเงินท่ีเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ-เงินลงทุนในบริษัท
ร่วม เป็นผลให้ส่วนของเจ้�ของเพิ่มขึ้นจ�ก 5,428.6 ล้�นบ�ทเป็น 
6,004.9 ล้�นบ�ท

• คุณภาพสินทรัพย์

เงินสด	รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ 31 ธันว�คม 2564 เงินสด ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดและเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์มีจำ�นวน 14,259.2 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 770.8 ล้�นบ�ท 
หรอืรอ้ยละ 5.7 จ�กปีกอ่น ก�รเพิม่ข้ึนของสนิทรพัย์ดงักล�่วเกดิจ�ก
กระแสเงินสดคงเหลือจ�กก�รดำ�เนินง�น

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
มูลค่�สุทธิของท่ีดิน อ�ค�รและอุปกรณ์หลังค่�เสื่อมร�ค�สะสม 
มีจำ�นวน 635.9 ล้�นบ�ท สินทรัพย์ดังกล่�วเพิ่มขึ้น จำ�นวน 90.7  
ล้�นบ�ท โดยในระหว่�งปีบริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในส่วนปรับปรุงอ�ค�ร
และอุปกรณ์สำ�นักง�น ประกอบกับค่�เสื่อมร�ค�ที่เกิดขึ้นระหว่�งปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
ณ วนัท่ี 31 ธนัว�คม 2564 บรษัิทฯ มีลกูหนี-้เบ้ียประกนัค�้งรบัรบัสทุธิ
จำ�นวน 2,739.0 ล้�นบ�ท จ�กก�รรับประกันภัยตรง ลูกหนี้ดังกล่�ว 
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 627.5 ล้�นบ�ท หรือร้อยละ 29.7

อายุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้างรับมีรายละเอียดดังนี้

 2564 2563

	(หน่วย:	ล้านบาท) รวม รวม

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ 1,714.5 1,576.2

ค้�งรับไม่เกิน 30 วัน 346.2 219.3

ค้�งรับเกินกว่� 30-60 วัน 295.8 126.3

ค้�งรับเกินกว่� 60-90 วัน 74.3 62.8

ค้�งรับเกินกว่� 90 วัน-1 ปี 311.1 129.5

ค้�งรับเกินกว่� 1 ปี 10.1 8.0

รวม 2,752.0 2,122.1

หัก: ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13.0) (10.5)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,739.0 2,111.6
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Total	Liabilities
As of 31 December 2021, the Company’s total liabilities  
increased by Baht 3,849.3 million from 2020.  This is due to 
an increase of unearned premium reserves of Baht 1,030.9 
million and an increase of loss reserves of Baht 1,503.7  
million which in line with the growth of premium income in 2021.  
Premiums received in advance was increased amounting to 
Baht 408.0 million from higher of long-term premium written.  
Accrued expenses were increased by Baht 387.4 million in 
line with operation activities during the year.

Equity
In 2021, the Company had net profit from operation of Baht 
767.4 million, unrealized gain from revaluation of available-for 
sales investments-net of tax of Baht 45.5 million, actuarial  
gain-net of tax of Baht 32.9 million and dividend payment of 
Baht 266.1 million in May 2021.  In addition, there was decrease 
of exchange differences on translation of financial statements in 
foreign currency (loss)-net of tax.  These resulted to increase 
in equity from Baht 5,428.6 million to Baht 6,004.9 million.

• Quality of assets

Cash,	cash	equivalent	and	investments	in	securities
As at 31 December 2021, cash and cash equivalent and  
investments in securities were Baht 14,259.2 million, an increase 
of Baht 770.8 million or 5.7% from last year.  The increase in 
assets was derived from cash flow remaining on operations.

Property,	buildings	and	equipment,	net
The net book value of property, buildings, and equipment after 
accumulated depreciation was Baht 635.9 million.  The assets 
increased by Baht 90.7 million, came from investing in building 
improvement, an addition of office equipment and depreciation 
expense of the year.

Premium	receivables,	net
As of 31 December 2021, the Company had net direct premium 
receivables of Baht 2,739.0 million.  The receivables increased 
by Baht 627.5 million or 29.7%.

Aging of those receivables are detailed as follows:

	 2021 2020

(Unit:	Million	Baht) รวม รวม

Not yet due 1,714.5 1,576.2

Not over 30 days 346.2 219.3

Over 30 days to 60 days 295.8 126.3

Over 60 days to 90 days 74.3 62.8

Over 90 days to 1 year 311.1 129.5

Over 1 year 10.1 8.0

Total 2,752.0 2,122.1

Less: Allowance for doubtful accounts (13.0) (10.5)

Premium	receivables,	net 2,739.0 2,111.6
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บริษัทฯ มอบหม�ยให้ฝ่�ยบริห�รจัดก�รเบี้ยประกันภัยทำ�หน้�ที่ดูแล
ตดิต�มก�รชำ�ระหนีจ้�กลกูหน้ีดงักล�่ว ในกรณมีีหนีค้�้งชำ�ระท่ีค�ดว�่ 
จะเรียกเก็บไม่ได้ บริษัทฯ มีนโยบ�ยพิจ�รณ�ตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญแบบเฉพ�ะร�ยและแบบยอดรวมซ่ึงจำ�นวนก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สูญ  
ณ 31 ธนัว�คม 2564 มจีำ�นวน 13.0 ล�้นบ�ท ในร�ยท่ีผดินดัชำ�ระหนี ้ 
บริษัทฯ มีขั้นตอนก�รติดต�มโดยเฉพ�ะได้แก่ ยกเลิกวงเงินส่งง�น  
ให้ทำ�สัญญ�รับทร�บจำ�นวนเงินค้�งชำ�ระ แจ้งฝ่�ยกฎหม�ยให้
พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รฟ้องร้องดำ�เนินคดี และแจ้งหน่วยง�นกำ�กับดูแล 
เช่น สม�คมประกันวิน�ศภัย และ สำ�นักง�น คปภ. เพื่อรับทร�บ
ตลอดจนพิจ�รณ�เพิกถอนใบอนุญ�ต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น
นอกเหนือจ�กเงินสด ร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด สินทรัพย์ลงทุน ที่ดิน
อ�ค�รและอุปกรณ์ และเบ้ียประกันค้�งรับ ร�ยก�รสินทรัพย์อื่น 
ที่มีส�ระสำ�คัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย
•	 สินทรัพย์จ�กก�รประกันภัยต่อสุทธิจำ�นวน 8,039.5 ล้�นบ�ท  
 สินทรัพย์ร�ยก�รนี้เกี่ยวเนื่องกับสำ�รองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืน 
 จ�กบริษัทประกันภัยต่อต�มปกติของธุรกิจประกันวิน�ศภัยซ่ึงมี 
 ก�รเอ�ประกันภัยต่อเพื่อให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย่�งเหม�ะสม
• ลูกหนี้จ�กสัญญ�ประกันภัยต่อสุทธิจำ�นวน 1,098.3 ล้�นบ�ท  
 ประกอบด้วยลูกหนี้เ บ้ียค้�งรับและสินไหมค้�งรับจ�กบริษัท 
 ประกันภัยต่อ ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจ�กสินไหมค้�งรับที่เพิ่ม 
 ม�กขึ้น
• สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนจำ�นวน 853.8 ล�้นบ�ท ซ่ึงไดอ้ธบิ�ยโดยสงัเขป 
 ในหัวข้อทรัพย์สินท่ีใช้ในก�รประกอบธุรกิจของแบบแสดงร�ยก�ร 
 ข้อมูลประจำ�ปี ส่วนที่ 1 ก�รประกอบธุรกิจและผลก�รดำ�เนินง�น   
 หัวข้อทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจ
•	สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจำ�นวน 2,298.9  
 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนจำ�นวน 425.8 ล้�นบ�ท เนื่องจ�ก 
 สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเพิ่มข้ึนจ�กสำ�รองเบ้ียประกันภัย 
 และสำ�รองค่�สินไหมทดแทน และสินทรัพย์อ่ืน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 
 จ�กเงินมัดจำ�โครงก�รประกันข้�วน�ปี ต�มเบ้ียประกันภัยต�ม 
 โครงก�ร

•	 แหล่งที่มาของเงินทุน
 เงินทุนในก�รดำ�เนินง�นส่วนใหญ่ม�จ�กส่วนของผู้ถือหุ้นและ 
 กำ�ไรจ�กก�รประกอบธุรกิจ ในขณะที่หนี้สินที่สำ�คัญ ประกอบด้วย  
 เงินสำ�รองเบ้ียประกันภัย สำ�รองค่�สินไหมทดแทนและค่�สินไหม 
 ทดแทนค้�งจ่�ย เจ้�หนี้บริษัทประกันภัยต่อและเบ้ียประกันภัย 
 รับล่วงหน้�ซึ่งเกิดจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของก�รรับประกันภัย

•	 วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	 (งบการเงินท่ีแสดง	
	 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
 เบ้ียประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยเบ้ียประกันภัย 
 รับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ โดยในปี 2564 เบี้ยประกันภัยรับ 
 รวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์มีจำ�นวน 15,556 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึน  
 831 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นในอัตร�ร้อยละ 5.6 มีเบี้ยประกันภัยรับ 
 สุทธิจำ�นวน 7,924 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นในอัตร�ร้อยละ 2.2 จ�กปีก่อน  
 สัดส่วนก�รรับประกันคว�มเสี่ยงภัยของบริษัทฯ เองอยู่ท่ีร้อยละ  
 50.9 อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ยังคงให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�ร 
 สัดส่วนก�รรับประกันภัยเพื่อรักษ�สมดุลระหว่�งคว�มเสี่ยงกับ 
 ผลตอบแทนท่ีได้รับ เบ้ียประกันท่ีถือเป็นร�ยได้สำ�หรับปีมีจำ�นวน  
 7,438 ล้�นบ�ทลดลงจ�กปีก่อนร้อยละ 1.6 จ�กเบี้ยประกันภัยต่อ 
 ต�มสัญญ�ประกันภัยท่ีคุ้มครองคว�มเสียห�ยส่วนเกินท่ีเกิดข้ึน 
 ระหว่�งงวด ร�ยได้ค่�จ้�งและบำ�เหน็จจ�กก�รเอ�ประกันภัยต่อ 
 เพิ่มข้ึนจ�ก 1,921 ล้�นบ�ทเป็น 2,220 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนจ�ก 
 ปีที่ผ่�นม�คิดเป็นร้อยละ 15.6

ในปี 2564 บริษัทฯ มีค่�สินไหมทดแทนสุทธิจำ�นวน 3,972 ล้�นบ�ท 
คดิเป็นอัตร�สว่นค�่สนิไหมทดแทนท่ีรอ้ยละ 53.4 ของเบ้ียประกนัภยั
ท่ีถือเป็นร�ยได้ อัตร�ส่วนค่�สินไหมทดแทนสำ�หรับปี 2563 อยู่ท่ี
อัตร�รอ้ยละ 57.9 ก�รลดลงของค�่สนิไหมทดแทนในปี 2564 เป็นผล 
จ�กง�นประกนัภยัรถยนตท่ี์มีก�รปรบัร�ค�เบ้ียประกนัภยัประกอบกบั
ก�รบริห�รจัดก�รสินไหม ก�รปรับร�ค�เบ้ียประกันภัยให้เหม�ะสม 
และผลจ�กสถ�นก�รณ์โควิด 19 ที่มีก�รควบคุมก�รเคลื่อนย้�ยและ
ก�รจำ�กัดเวล�ออกจ�กเคหะสถ�น ในส่วนของอัตร�ส่วนสินไหมง�น
ประกนัภยัท่ัวไป ใกลเ้คยีงกบัปี 2563 แมว้�่จะมยีอดสนิไหมท่ีเพ่ิมข้ึน 
ของกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรน� (COVID-19) และก�รเกิด
อุบัติภัยและอุทกภัยในไตรม�สส�มของปี 2564 ก็ต�ม แม้จะมี 
ยอดสูง แต่ก็มีก�รจัดทำ�ประกันภัยต่อไปยังบริษัทรับประกันภัยต่อ 
ในต�่งประเทศท่ีมีเครดติแข็งแกรง่ทำ�ให้มีผลกระทบไมม่�ก ในสว่นของ 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอ่ืนและค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นเพิ่มข้ึน 
436 ล้�นบ�ท ม�จ�กร�ยจ่�ยประเภทต่�ง ๆ เกี่ยวกับก�รตล�ด
และส่งเสริมก�รข�ยเพ่ือรักษ�ฐ�นลูกค้�เดิมและขย�ยฐ�นลูกค้�ใหม่ 
ภ�ยใต้สภ�วะก�รแข่งขันท�งตล�ด

กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564 ของบริษัทฯ ต�มงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
มีจำ�นวน 767 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 177 ล้�นบ�ท 
หรืออัตร�ร้อยละ 29.9
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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 2021, allowance for doubtful 
debts was Baht 13.0 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 regulators 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 of the Company other than cash, 
cash equivalent, investment assets, property, buildings & 
equipment and premium receivables comprise of:
• Net reinsurance assets of Baht 8,039.5 million.  The assets  
 related to reinsurance reserves to be recoverable from  
 reinsurers to manage insurance risk which is the normal practice  
 of non-life insurance business 
•	Net amount due to reinsurers of Baht 1,098.3 million consist  
 of premium receivable from reinsurers and claim receivable  
 from reinsurers, increased from prior year due to addition  
 of claim receivable during the year.
•	 Intangible assets of Baht 853.8 million were described  
 in section “Operating assets” of Annual Report under  
 Section1.  Business Operation and Performance.
•	Deferred tax assets and other assets of Baht 2,298.9  
 million, increased Baht 425.8 million from previous year.   
 This was due to increases of premium reserve and loss  
 reserve.  The increase of other assets mostly came from deposits  
 on rice field insurance scheme that variable to premium.

•	 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.

•	 Analysis	of	Operating	Performance	and	Cash	Flows	(Financial		
	 statements	in	which	the	equity	method	is	applied)
 The Company’s gross premium comprised direct premium  
 and assumed/inward premium received.  In the year 2021,  
 gross premium of all products was Baht 15,556 million,  
 increased by Baht 831 million or 5.6%. Net premium was  
 Baht 7,924 million, increased by 2.2% from last year.   
 The Company’s retention ratio was 50.9%.  However,  
 the Company continues to manage its portfolio mix with  
 balancing of risk and return.  Earned premium for the year  
 was Baht 7,438 million, decreased by 1.6% from last year,  
 from reinsurance premiums under excess of loss treaty.   
 Commission and brokerage income from reinsurers  
 increased from Baht 1,921 million to Baht 2,220 million, or  
 15.6% from previous year.

In the year 2021, the Company had claims and loss  
adjustment expenses of Baht 3,972 million with loss ratio 
on earned premium at 53.4%.  The 2021 decrease in loss 
ratio from 57.9% was due to the improvement of motor claim  
operation, the adjustment of motor premium rates and 
COVID-19 measures, including WFH, cross province travel 
restrictions and curfew hours. In terms of general insurance, 
the claim ratio was not much different from the 2020’s, even 
though there were a high number of claims arising from 
COVID-19 insurance policies and large claims arising from 
major fire and flood incidents in the third quarter of 2021,  
it was due to proper reinsurance management schemes.   
Other underwriting and operating expenses increased by Baht 
436 million due to various marketing and sales promotion 
expenses incurred to retain existing customers and gain new 
customers under high market competition.

The Company’s annual net profit in 2021 as presented in 
 the statement of comprehensive income was Baht 767 million, 
an increase of Baht 177 million or 29.9% from 2020.
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 การรับประกันภัยแต่ละประเภท
ข้อมูลต�มก�รรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มี ดังนี้

ปี
อัคคีภัย

ทะเล
และขนส่ง รถยนต์

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล เบ็ดเตล็ด รวม

2564 2564 2564 2564 2564 2564 Change

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (%)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,395 200 8,396 1,529 4,036 15,556 5.65

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 915 74 5,036 1,083 816 7,924 2.17

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
ร�ยได้สุทธิ

862 70 4,698 1,098 710 7,438 (1.60)

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 135 45 1,048 182 809 2,219 15.51

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย* 487 67 4,919 1,071 1,340 7,884 (0.24)

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย
ก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น

510 48 827 209 179 1,773 12.43

ปี
อัคคีภัย

ทะเล
และขนส่ง รถยนต์

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล เบ็ดเตล็ด รวม

2563 2563 2563 2563 2563 2563 Change

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (%)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,345 168 7,865 1,975 3,371 14,724 10.26

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 929 60 4,790 1,225 752 7,756 5.62

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
ร�ยได้สุทธิ

911 59 4,574 1,256 759 7,559 9.50

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 129 36 946 232 578 1,921 17.28

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย* 462 45 5,075 1,399 922 7,903 8.23

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย
ก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น

578 50 445 89 415 1,577 27.28

ปี
อัคคีภัย

ทะเล
และขนส่ง รถยนต์

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล เบ็ดเตล็ด รวม

2562 2562 2562 2562 2562 2562 Change

รายการ ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (%)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,293 161 6,913 2,222 2,765 13,354 7.50

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 890 52 4,299 1,377 725 7,343 7.40

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
ร�ยได้สุทธิ

867 53 3,967 1,315 701 6,903 (0.23)

ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 130 36 775 262 435 1,638 1.24

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย* 418 57 4,568 1,358 901 7,302 (0.94)

กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัย
ก่อนค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น

579 32 174 219 235 1,239 6.26

* ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่�สินไหมทดแทนสุทธิ ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยอื่น ต�มที่แสดงในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
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 Underwriting	by	Class
Underwriting Information by Product is as follows:

Year
Fire

Marine	&	
Transportation Motor

Personal
Accident Miscellaneous Total

2021 2021 2021 2021 2021 2021 Change

Item Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht (%)

Gross premium written 1,395 200 8,396 1,529 4,036 15,556 5.65

Net premium written 915 74 5,036 1,083 816 7,924 2.17

Net earned premium 862 70 4,698 1,098 710 7,438 (1.60)

Fee and commission 
income

135 45 1,048 182 809 2,219 15.51

Underwriting expenses* 487 67 4,919 1,071 1,340 7,884 (0.24)

Profit on underwriting 
before operating expenses

510 48 827 209 179 1,773 12.43

Year
Fire

Marine	&	
Transportation Motor

Personal
Accident Miscellaneous Total

2020 2020 2020 2020 2020 2020 Change

Item Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht (%)

Gross premium written 1,345 168 7,865 1,975 3,371 14,724 10.26

Net premium written 929 60 4,790 1,225 752 7,756 5.62

Net earned premium 911 59 4,574 1,256 759 7,559 9.50

Fee and commission 
income

129 36 946 232 578 1,921 17.28

Underwriting expenses* 462 45 5,075 1,399 922 7,903 8.23

Profit on underwriting 
before operating expenses

578 50 445 89 415 1,577 27.28

Year
Fire

Marine	&	
Transportation Motor

Personal
Accident Miscellaneous Total

2019 2019 2019 2019 2019 2019 Change

Item Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht Million	Baht (%)

Gross premium written 1,293 161 6,913 2,222 2,765 13,354 7.50

Net premium written 890 52 4,299 1,377 725 7,343 7.40

Net earned premium 867 53 3,967 1,315 701 6,903 (0.23)

Fee and commission 
income

130 36 775 262 435 1,638 1.24

Underwriting expenses* 418 57 4,568 1,358 901 7,302 (0.94)

Profit on underwriting 
before operating expenses

579 32 174 219 235 1,239 6.26

*Underwriting expenses comprise of net claim expenses, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses as presented in the statement of 
comprehensive income
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บริษัทฯ มีเบ้ียประกันภัยรับรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัย
จำ�นวน 1,395 ล�้นบ�ทในปี 2564 สงูกว่�ปี 2563 จำ�นวน 50 ล�้นบ�ท  
คดิเป็นอตัร�รอ้ยละ 3.7 เบ้ียประกนัภยัรบัสทุธ ิ915 ล�้นบ�ท เบ้ียประกัน 
ท่ีถือเป็นร�ยได้สุทธิและร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จมีจำ�นวน 862 
ล้�นบ�ทและ 135 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัย
เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน 25 ล้�นบ�ท โดยเกิดจ�กอัตร�ค่�สินไหม
ทดแทนสุทธิท่ีเพิ่มข้ึน โดยรวมก�รรับประกันอัคคีภัยมีกำ�ไรจ�ก 
ก�รรับประกันภัย 510 ล้�นบ�ท

ก�รรับประกันภัยท�งทะเลและขนส่ง มีเบ้ียประกันภัยรับรวมจำ�นวน 
200 ล้�นบ�ทโดยมียอดข�ยเพิ่มข้ึนจ�กปี 2563 ในอัตร�ร้อยละ  
19.1 จ�กช่องท�งน�ยหน�้ เบ้ียประกนัภยัรบัสทุธมิจีำ�นวน 74 ล�้นบ�ท  
เพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 14 ล้�นบ�ท หรืออัตร�ร้อยละ 23.3 
เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นร�ยได้สุทธิและร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ 
มีจำ�นวน 70 ล้�นบ�ทและ 45 ล้�นบ�ทต�มลำ�ดับ ค่�ใช้จ่�ยในก�ร 
รับประกันภัยมีจำ�นวน 67 ล้�นบ�ท เพ่ิมขึ้นจ�กปีก่อนจำ�นวน  
22 ล้�นบ�ทจ�กค่�สินไหมทดแทนท่ีเพิ่มข้ึน และกำ�ไรจ�กก�ร 
รับประกันภัยมีจำ�นวน 48 ล้�นบ�ท โดยลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน  
2 ล้�นบ�ท หรืออัตร�ร้อยละ 4.0

ก�รประกนัภยัรถยนต ์มเีบ้ียประกนัภยัรบัรวม 8,396 ล�้นบ�ท เพิม่ข้ึน 
ร้อยละ 6.8 โดยเพิ่มจ�กช่องท�งตัวแทนและน�ยหน้� ค่�น�ยหน้� 
รับจ�กก�รทำ�ประกันภัยต่อมีจำ�นวน 1,048 ล้�นบ�ทเพิ่มข้ึนต�ม
ยอดเบ้ียประกันภัยรับ ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยลดลง จำ�นวน 
156 ล้�นบ�ทจ�กค่�ใช้จ่�ยสินไหมทดแทนท่ีลดลง กำ�ไรจ�กก�ร 
รับประกันภัยเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน 382 ล้�นบ�ท

ก�รประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบ้ียประกันภัยรับรวม 1,529  
ล้�นบ�ท ลดลงจ�กปีก่อน จำ�นวน 446 ล้�นบ�ท เป็นอัตร�ร้อยละ 
22.6 เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นร�ยได้สุทธิมีจำ�นวน 1,098 ล้�นบ�ท  
ลดลงจ�กปีก่อนจำ�นวน 158 ล้�นบ�ท หรืออัตร�ร้อยละ 12.6  
ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจำ�นวน 182  
ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกันภัยลดลงจ�กปี 2563 จำ�นวน  
328 ล้�นบ�ท หรืออัตร�ร้อยละ 23.4 จ�กค่�สินไหมทดแทนที่ลดลง  
ดังนัน้ในปี 2564 กำ�ไรจ�กก�รรบัประกนัภยัของผลติภณัฑน์ีมี้จำ�นวน 
209 ล้�นบ�ท เพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนจำ�นวน 120 ล้�นบ�ทคิดเป็น 
ร้อยละ 134.8

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจ�กผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 4,036 ล้�นบ�ท
เพิ่มข้ึนจ�กปีก่อนในช่องท�งก�รข�ยตรง เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็น 
ร�ยได้สุทธิมีจำ�นวน 710 ล้�นบ�ท ร�ยได้ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จ
รับของผลิตภัณฑ์มีจำ�นวน 809 ล้�นบ�ทคิดเป็นอัตร�ร้อยละ 25.1  
ของเบ้ียประกนัภยั ตอ่ค�่ใช้จ�่ยในก�รรบัประกนัภยัปี 2564 มจีำ�นวน 
1,340 ล้�นบ�ทเพ่ิมข้ึนจ�กปี 2563 ต�มยอดเบ้ียประกันภัยรับท่ี 
เพิ่มข้ึน ดังนั้นทำ�ให้กำ�ไรจ�กก�รรับประกันภัยจ�กผลิตภัณฑ์นี้ 
มีจำ�นวน 179 ล้�นบ�ทโดยลดลงจ�กปีก่อน จำ�นวน 236 ล้�นบ�ท

ต้นทุนในการรับประกันภัย
ตน้ทุนในก�รรบัประกนัภัยประกอบดว้ย ค�่สนิไหมทดแทนสทุธ ิค�่จ�้ง  
และค�่บำ�เหนจ็และค�่ใช้จ�่ยในก�รรบัประกนัภยัอ่ืน ในปี 2564 บรษัิทฯ  
มีต้นทุนในก�รรับประกันภัยจำ�นวน 7,884 ล้�นบ�ท ลดลงจำ�นวน  
19 ล�้นบ�ทจ�กปี 2563 อัตร�สว่นค�่ใช้จ�่ยดงักล�่วตอ่เบ้ียประกนัภยั 
รับรวมในปี 2021 คิดเป็นร้อยละ 50.7 ลดลงจ�กปี 2563 ซ่ึงมี 
อัตร�ร้อยละ 53.7 เนื่องจ�กค่�สินไหมทดแทนที่มีจำ�นวนลดลง

ค�่ใช้จ�่ยเกีย่วกบัค�่จ�้งและค�่บำ�เหนจ็เพิม่ข้ึนจำ�นวน 133 ล�้นบ�ท
คิดเป็นร้อยละ 5.8 เป็นไปต�มประเภทของผลิตภัณฑ์ ท้ังนี้ อัตร� 
ค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จของอุตส�หกรรมโดยท่ัวไปอยู่ระหว่�งร้อยละ 
12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่�เฉลี่ยของค่�จ้�งและค่�บำ�เหน็จที่อัตร� 
รอ้ยละ 15.6 ในปี 2564 ค�่ใช้จ�่ยในก�รรบัประกนัภยัอ่ืนประกอบดว้ย
ค�่สำ�รวจภยักอ่นก�รรบัประกนั ค�่บรกิ�รข้อมลู ค�่พฒัน�ผลติภณัฑ์
และระบบ ค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับประช�สัมพันธ์กระตุ้นก�รข�ยผลิตภัณฑ์
ผ่�นสื่อ ตลอดจนค่�ใช้จ่�ยท�งกฎหม�ยจ�กก�รรับประกันภัย ในปี 
2564 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยดังกล่�วจำ�นวน 1,489 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้น
จ�กปี 2563 จำ�นวน 253 ล้�นบ�ท ซึ่งสอดคล้องกับก�รเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ

 การลงทุน

บริษัทฯ มีร�ยได้และกำ�ไรจ�กก�รลงทุนสุทธิจำ�นวน 610 ล้�นบ�ท
โดยร�ยได้ส่วนใหญ่ม�จ�กดอกเบี้ย เงินปันผลรับ และกำ�ไรจ�กก�ร
ลงทุน กำ�ไรจ�กเงินลงทุนม�จ�กก�รข�ยเงินลงทุนประเภทกองทุน
อสังห�ริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือก�รลงทุนในอสังห�ริมทรัพย์  
อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุนประจำ�ปีคดิเป็นรอ้ยละ 4.1 ร�ยละเอียด 
ของร�ยได้และสินทรัพย์ลงทุนจำ�แนกต�มวัตถุประสงค์และประเภท
ของหลักทรัพย์มีดังนี้
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The Company had gross premium of fire insurance products in 
2021 of Baht 1,395 million, higher than 2020 in amounting to 
Baht 50 million, or 3.7%. Net premium written was Baht 915 
million. Net earned premium and fee & commission income 
were Baht 862 million and Baht 135 million, respectively.  
Underwriting expenses increased from last year by Baht 25 
million due to increasing of loss ratio.  Overall, fire insurance 
generated underwriting profit of Baht 510 million.

Marine and transportation insurance generated gross premium 
written of Baht 200 million, 19.1% increasing from 2020 and 
premium built up in broker channel.  Net premium written was 
Baht 74 million, increasing from 2020 of Baht 14 million or 
23.3%.  Net earned premium and fee & commission income  
were Baht 70 million and Baht 45 million, respectively.   
Underwriting expenses were Baht 67 million, increasing from 
prior year due to higher claim expenses. Underwriting profit 
was Baht 48 million, lower than previous year amounting to 
Baht 2 million or 4.0%.

Motor insurance generated premium of Baht 8,396 million, 
increased by 6.8% in agent and broker channel.  Fee and 
commission income received from premium ceding was Baht 
1,048 million, the increase was in line with gross premium 
written.  Underwriting expenses decreased by Baht 156 million 
due to lower claim expenses.  Underwriting profit increased 
by Baht 382 million from prior year.

Personal accident insurance generated premium of Baht 1,529 
million, decreased from previous year of Baht 446 million  
or 22.6%.  Net earned premium was Baht 1,098 million,  
decreased from prior year by Baht 158 million or 12.6%.  Fee 
and commission income was Baht 182 million.  Underwriting  
expenses decreased from the year 2020 by Baht 328  
million or 23.4%, derived from decreasing of claim expenses.  
Accordingly, underwriting profit in 2021 was Baht 209 million, 
increased by Baht 120 million or 134.8% from previous year.
The Company had gross premium of miscellaneous products of 

Baht 4,036 million, increased from prior year from direct sales 
channel.  Net earned premium was Baht 710 million.  Fee and  
commission income of the product was Baht 809 million or 
25.1% of ceding premium.  Underwriting expenses of 2021 was 
Baht 1,340 million, increased from 2020 in line with premium 
growth.  Underwriting profit for the year was Baht 179 million, 
a decrease from prior year amounting to Baht 236 million.

Underwriting Expenses
Underwriting expenses comprised net claims expenses,  
commissions and brokerage expenses and other underwriting 
expenses.  In 2021, the Company’s underwriting expenses 
were at Baht 7,884 million, decreased by Baht 19 million from 
2020.  Proportion of the expenses to gross premium in 2021 
was 50.7%, decreased from last year which was at 53.7%. 
The decrease was due to decreasing claim expenses.

Commission and brokerage expenses increased Baht 133 
million or 5.8% and were in line with the proportion of the 
product class. Industry’s commission and brokerage fees 
generally range from 12-23%.  As for the Company, average 
commission and brokerage fee was 15.6% in 2021.  Other 
underwriting expenses comprised pre-survey fee, data service 
fee, product and system development cost, expenses related to 
sales campaign through media channels and legal expenses.  
In 2021, the Company had expenses of Baht 1,489 million, 
increased by Baht 253 million from 2020, corresponding to 
the Company’s growth of gross premium written.

 Investment

The Company had net investment income and gain on  
investment of Baht 610 million with majority from interest, 
dividend and profit from investments.  Gains on investment 
were mainly derived from capital gain on sales of property 
funds and REITS.  Investment yield was 4.1%.  Details of 
income and investment assets classified by objectives and 
types are as follows:
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หน่วย: ล้�นบ�ท

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนสุทธิ  509.39  83.24  353.07  94.10 367.94  70.55 
กำ�ไรจ�กเงินลงทุน  102.57  16.76  22.14  5.90 153.56  29.45 
รวม 	611.97	 	100.00	 	375.21	 	100.00	 521.50 	100.00	
อัตร�ผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน (ร้อยละ)  4.11  3.01  4.36 

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

เงินลงทุนเผื่อข�ย  10,667.84  76.80  9,545.66  72.20  8,098.27  68.72 
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด  3,179.96  22.89  3,629.57  27.45  3,593.93  30.50 
เงินลงทุนทั่วไป  -  -  -  -  40.54  0.34 
เงินให้กู้ยืมสุทธิ  1.25  0.01  3.11  0.02  5.84  0.05 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  42.20  0.30  43.29  0.33  45.37  0.39 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 	13,891.24	 	100.00	 	13,221.63	 	100.00	 	11,783.95	 	100.00	

2564 ร้อยละ 2563 ร้อยละ 2562 ร้อยละ

พันธบัตร  4,145.52  29.84  3,764.74  28.47  2,784.24  23.63 
หุ้นกู้  3,800.94  27.36  3,344.04  25.29  3,376.65  28.65 
หุ้นทุน  2,151.52  15.49  2,000.79  15.13  1,579.36  13.40 
หน่วยลงทุน  2,538.14  18.27  2,706.82  20.47  2,690.22  22.83 
หลักทรัพย์อื่น  1,211.67  8.72  1,358.83  10.28  1,261.73  10.71 
เงินลงทุนทั่วไป  -  -  -  -  40.54  0.34 
เงินให้กู้ยืมสุทธิ  1.25  0.01  3.11  0.02  5.84  0.05 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม  42.20  0.30  43.29  0.33  45.37  0.39 
รวมสินทรัพย์ลงทุน 	13,891.24	 	100.00	 	13,221.63	 	100.00	 	11,783.95	 	100.00	

 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นและค่�ใช้จ่�ยอ่ืนของปี 2564 
จำ�นวน 1,422 ล้�นบ�ทเพิ่มขึ้นจ�กปี 2563 จำ�นวน 181 ล้�นบ�ท 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�นดังกล่�วประกอบไปด้วย ค่�ใช้จ่�ยด้�น
พนกัง�นท่ีไม่ใชค่�่ใช้จ�่ยจ�กก�รรับประกนัภยัและก�รจดัก�รสนิไหม
ทดแทนจำ�นวน 735 ล้�นบ�ท ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับอ�ค�รสถ�นที่และ
อุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่�ใช้จ่�ยก�รรับประกันภัยจำ�นวน 148 ล้�นบ�ท  
ค่�โฆษณ�ค่�ใช้จ่�ยเงินสมทบ ค่�ส�ธ�รณูปโภค ค่�ใช้จ่�ยส�ข�ย่อย
และค่�ใช้จ่�ยอื่น ๆ อีกจำ�นวน 539 ล้�นบ�ท

 ภาษีเงินได้	

บริษัทฯ มีค่�ภ�ษีเงินได้จำ�นวน 204 ล้�นบ�ท คิดเป็นร้อยละ 21% 
ของกำ�ไรก่อนภ�ษี เป็นอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลต�มประมวล
รัษฎ�กร

 กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�
เงนิสดจำ�นวน 411 ล�้นบ�ทเพิม่ขึน้จ�กปี 2563 จำ�นวน 98 ล�้นบ�ท 
เกิดจ�กร�ยก�รในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นจำ�นวน 572 ล้�นบ�ท 
ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่�เบ้ียประกันภัยจำ�นวน 15,609  
ล�้นบ�ท ดอกเบ้ียรบั เงนิปันผลรบั ร�ยไดจ้�กก�รลงทุนอ่ืน ร�ยไดอ่ื้น 
และเงินให้กู้ยืมอีกจำ�นวน 511 ล้�นบ�ท กระแสเงินสดจ่�ยเกี่ยวกับ
ก�รประกนัภยัตอ่ ค�่สนิไหมทดแทน ค�่จ�้งและค�่บำ�เหนจ็ ค�่ใช้จ�่ย
ในก�รรับประกันภัย ค่�ใช้จ่�ยในก�รดำ�เนินง�น ภ�ษีเงินได้ เงินฝ�ก
สถ�บันก�รเงนิ เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ รวมจำ�นวน 15,548 ล�้นบ�ท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 175 ล้�นบ�ทเพ่ือ 
ก�รลงทุนใน อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร อุปกรณ์สำ�นักง�นและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน 298 ล้�นบ�ท เพื่อ
จ่�ยเงินปันผลในระหว่�งปีและชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�
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Unit: MB

2021 % 2020 % 2019 %

Net Investment Income  509.39  83.24  353.07  94.10 367.94  70.55 
Profit from Investment  102.57  16.76  22.14  5.90 153.56  29.45 
Total 	611.97	 	100.00	 	375.21	 	100.00	 521.50 	100.00	
Rate in Return on Investment  4.11  3.01  4.36 

2021 % 2020 % 2019 %

Available-for-Sale Investment  10,667.84  76.80  9,545.66  72.20  8,098.27  68.72 
Held-to-Maturity Investment  3,179.96  22.89  3,629.57  27.45  3,593.93  30.50 
Other Investment  -  -  -  -  40.54  0.34 
Net Loans  1.25  0.01  3.11  0.02  5.84  0.05 
Investment in an Associate  42.20  0.30  43.29  0.33  45.37  0.39 
Net	Investment	Assets 	13,891.24	 	100.00	 	13,221.63	 	100.00	 	11,783.95	 	100.00	

2021 % 2020 % 2019 %

Bond  4,145.52  29.84  3,764.74  28.47  2,784.24  23.63 
Debenture  3,800.94  27.36  3,344.04  25.29  3,376.65  28.65 
Capital Stocks  2,151.52  15.49  2,000.79  15.13  1,579.36  13.40 
Unit Trust  2,538.14  18.27  2,706.82  20.47  2,690.22  22.83 
Other Securities  1,211.67  8.72  1,358.83  10.28  1,261.73  10.71 
Other Investments  -  -  -  -  40.54  0.34 
Net Loans  1.25  0.01  3.11  0.02  5.84  0.05 
Investment in an Associate  42.20  0.30  43.29  0.33  45.37  0.39 
Net	Investment	Assets 	13,891.24	 	100.00	 	13,221.63	 	100.00	 	11,783.95	 	100.00	

 Operating	Expenses	and	Other	Expenses

In 2021 the Company had operating expenses of Baht 1,422 
million, increased by Baht 181 million from 2020.  Operating 
expenses which are not expenses for underwriting and claims 
comprised personal expenses of Baht 735 million, premises 
and equipment expenses of Baht 148 million, advertising, 
contribution expenses, utilities, branch expenses and other 
expenses of Baht 539 million.

 Income	Tax

The Company’s income tax of Baht 204 million represented 
tax rate at 21% of net profit before tax, such corporate tax 
per the Revenue Code.

 Cash	Flows

As at 31 December 2021, the Company had cash and cash 
equivalents of Baht 411 million, increased from 2020 by Baht 
98 million which made up of transactions in following activities:
Cash flows from operating activities of Baht 572 million consist 
of cash received from direct premium of Baht 15,609 million, 
cash received on interest income, dividend income, other  
investment income, other income, and loan of Baht 511 million, 
cash outflow to pay for reinsurance, claims, commission and 
brokerage expenses, other underwriting expenses, operating 
expenses, income tax, deposits at financial institution and 
investment in securities of Baht 15,548 million.

Cash flows used in investing activities of Baht 175 million for 
investing in the Company’s buildings and building improvement, 
equipment and computer software.

Cash flows used in financing activities of Baht 298 million for 
dividend payment paid during the year and payment of lease 
liabilities.
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 5.1	 ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด 93 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2009 9000
โทรส�ร: 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 น�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขที่ 4812
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด
ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรส�ร 0 2264 0789-90
e-Mail: ey.thailand@th.ey.com
Website: www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย -ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน -ไม่มี -

สถาบันการเงินที่ติดต่อ ธน�ค�รกสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)

 5.2	 ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

-ไม่มี -

 5.3	 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย หรือคดีคว�มท่ีอ�จมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ในมูลค่�ท่ีสูงกว่�ร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2564 และคดีท่ีกระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่�งมีนัยสำ�คัญแต่ไม่ส�ม�รถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้  
รวมถึงคดีที่มิได้เกิดจ�กก�รประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ แต่อย่�งใด

 5.4	 ตลาดรอง

บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ของประเทศอื่น

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

Other References

Transfer	Agent	and	Registrar Thailand Securities Depository Co., Ltd.
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng,
Bangkok 10400
Telephone: 0 2009 9000
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
33th Fl., Lake Ratchada Office Complex Building,
193/136-137, Ratchadaphisek Road, Klongtoey,
Bangkok 10110
Telephone: 0 2264 9090 Facsimile: 0 2264 0789-90
e-Mail: ey.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 2021, 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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report114 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 5.5	 สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำา	(เฉพาะกรณ ี
	 	 	 ที่บริษัทออกตราสารหนี้)
- ไม่มี -
สำาหรับสถาบันการเงินท่ีติดต่อประจำา	(เฉพาะกรณีท่ีบริษัทซ้ือตราสารหน้ี)
1. ธน�ค�ร กรุงเทพ จำ�กัด (มห�ชน)
2. ธน�ค�ร กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน)
3. ธน�ค�ร กรุงศรีอยุธย� จำ�กัด (มห�ชน)
4. ธน�ค�ร ไทยพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน)
5. ธน�ค�ร ซีไอเอ็มบีไทย จำ�กัด (มห�ชน)

 5.5	 Regular	contact	financial	institution 
	 	 	 (Only	in	case	when	the	Company	issues	 
	 	 	 fixed	income)
- None -
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. Siam Commercial Bank Public Company Limited
5. CIMB Thai Bank Public Company Limited



การกำากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

Section / ส่วนที่  2
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 6.1	 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทที่ให้คว�มสำ�คัญกับดำ�เนินกิจก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี โดยมุ่งสร้�งคว�ม 
เชื่อมั่น ให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน ผู้เอ�ประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจประกันวิน�ศภัยให้เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ และ
ปัจจัยแวดล้อม รวมถึงสภ�พท�งสังคม เศรษฐกิจและก�รเมืองปัจจุบันโดยคำ�นึงถึงผลประกอบก�รท่ีดีในระยะย�วและมีคว�มย่ังยืนท�งธุรกิจ  
ด้วยคว�มสำ�คัญข้�งต้นนี้ คณะกรรมก�รบริษัท จึงเห็นสมควรยกเลิกนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี พ.ศ. 2561 และปรับปรุงนโยบ�ยฉบับนี้
ใหม่ในปี 2564 โดยให้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy หรือ CG 
Code) ซ่ึงออกโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนของ 
ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์ต�มโครงก�รสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies: “โครงก�ร CGR”) ของสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (“IOD”) และประก�ศเรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ
บริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ม�กำ�หนดเป็น
นโยบ�ยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับกรรมก�ร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการ 
    อย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี เพื่อให้บริษัทมีคว�มม่ันคงในระยะย�ว ซ่ึงจะมี 
หน้�ที่ดังนี้
(1) เป็นผู้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ “ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้�ง เน้นคุณภ�พและบริก�ร ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล” 
 เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว่�
 (1.1) เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ
 (1.2) สร�้งผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุ้นในระดบัท่ีน�่พอใจ โดยก�รเตบิโตอย่�งย่ังยืนและมผีลกำ�ไร ดว้ยก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย�่งมปีระสทิธภิ�พ
 (1.3) มุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสร้�งมูลค่�เพ่ิมในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�ร ก�รให้บริก�รท่ีเป็นเลิศ และ 
  ก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ
 (1.4) ยึดมั่นในบรรษัทภิบ�ล และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
 (1.5) เป็นองค์กรตัวอย่�งที่มีผู้ประสงค์อย�กร่วมง�นด้วย
(2) เป็นผูก้ำ�หนดกลยทุธ์ นโยบ�ยก�รดำ�เนนิง�น เพือ่เป็นกรอบให้องคก์รดำ�เนนิไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป้�หม�ยท่ีว�งไว ้ตลอดจนให้คว�มสำ�คญั 
 ในก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) มีก�รตดิต�ม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบ�ยก�รดำ�เนนิง�นอย�่งสม่ำ�เสมอ ตลอดจนตดิต�มร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น เพือ่กอ่ให้เกดิ 
 ประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
(1) คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันท�งธุรกิจ นอกจ�กคณะกรรมก�รบริษัทจะให้คว�มสำ�คัญต่อผลประกอบก�รท�งก�รเงินแล้ว คณะกรรมก�ร 
 บริษัทยังยึดมั่นในกรอบก�รแข่งขันที่เป็นไปต�มกฎกติก� และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของกฎหม�ย ในหลักของคว�มโปร่งใส  
 และเป็นธรรม
(2) คณะกรรมก�รบริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลให้กรรมก�รดำ�รงตนเป็นแบบอย่�งท่ีดีในฐ�นะผู้นำ� และเป็นผู้ท่ีมีบทบ�ทสำ�คัญ 
 ในก�รสร้�ง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม ให้คว�มเค�รพต่อสิทธิ คว�มรับผิดชอบ 
 ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยในก�ร 
 สร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

	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 to achieve good performance in a 
long term and create sustainable value to the business.  Because of those important matters, the Board of Directors sees it 
appropriate to cancel the Good Corporate Governance Policy 2018 and revise this policy in 2021, by applying apply Corporate  
Governance Code 2017 (CG Code) for listed companies by Securities and Exchange Commission and Stock Exchange of  
Thailand, the principles of good corporate governance for listed companies by the Stock Exchange of Thailand, the guidelines 
from Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) by the Thai Institute of Directors Association (IOD) and the 
notification on Good Corporate Governance Of The Non-life Insurance Company 2019 by the Office of Insurance Commission 
(OIC) as a guideline for establishing the good corporate governance policy and practices with respect to directors, shareholders 
and stakeholders 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 employees and communicates such guideline to them  
 in writing.
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(3) เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมก�รบริษัทจึงจัดให้มีนโยบ�ยจริยธรรมท�งธุรกิจ เพื่อใช้ 
 เป็นหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น โดยแจ้งให้รับทร�บอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร
(4)	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจส�ม�รถปรับตัวได้ต�มปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้มีก�รกำ�กับดูแลสื่อส�รให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร  
 และพนักง�นทุกคนเข�้ใจ และก�รเตรียมคว�มพร้อม ของก�รเปลี่ยนแปลงท่ีอ�จจะเกิดข้ึน และมีก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติ และทบทวน 
 นโยบ�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 หน้าที่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีดูแลให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ตลอดจนพนักง�นทุกระดับ ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบต�มบทบ�ทหน้�ท่ี 
ที่ได้รับมอบหม�ย มีคว�มระมัดระวัง และมีคว�มซื่อสัตย์สุจริตจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหม�ย 
และกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติท 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ	และการมอบหมายงาน
คณะกรรมก�รบริษัท เข้�ใจขอบเขตหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผู้กำ�หนดขอบเขตก�รมอบหม�ยหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ
ให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และฝ่�ยจัดก�ร ตลอดจนติดต�มดูแลให้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

หลักปฏิบัติที่ 2 : กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	(Objectives)	เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมก�รบรษัิท กำ�หนดให้บรษัิทมเีป้�หม�ยขององคก์รในก�รดำ�เนนิง�นให้กจิก�รมีคว�มมัน่คงเป็นท่ีเช่ือถอืและไวว้�งใจของลกูค�้ พฒัน�
และทำ�ก�รตล�ดให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้� โดยยึดคว�มถูกต้อง คว�มซื่อสัตย์ เป็นธรรม เพื่อมุ่งก�รเป็นบริษัทประกัน
วิน�ศภัยท่ีสร้�งสรรค์คว�มพึงพอใจสูงสุด และเป็นหนึ่งในผู้นำ�ท�งธุรกิจประกันวิน�ศภัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร  
คิดสร้�งสรรค์ เน้นคุณภ�พและบริก�ร ภ�ยใต้หลักธรรม�ภิบ�ล” ซ่ึงบริษัทมีนโยบ�ยในด้�นต่�ง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�ร
ทำ�ง�นให้รวดเร็ว ถูกต้องโดยก�รใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีทันสมัยม�สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ท่ีตรงต�มกลุ่มลูกค้� ด้วยก�รบริก�รผ่�นช่องท�งท่ี 
หล�กหล�ย ตลอดจนมีก�รควบคุมและตรวจสอบคุณภ�พและบริก�รอย่�งต่อเนื่อง อีกท้ังยังมุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสร้�ง 
มูลค่�เพ่ิมในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� และสร้�งผลตอบแทนท่ีน่�พอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงหลักธรรม�ภิบ�ลและ 
คว�มรับผิดชอบต่อสังคม อันนำ�ม�สู่คว�มยั่งยืนของกิจก�ร

หลักปฏิบัติที่ 2.2 กำากบัดแูลให้มัน่ใจวา่	วัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย	ตลอดจนกลยทุธข์องกจิการให้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั	
	 	 	 	 ของกิจการ	โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยท่ีดำ�เนินก�รด้วยคว�มม่ันคง เป็นท่ีเช่ือถือและไว้ว�งใจของลูกค้�ม�โดยตลอดและ 
รักษ�ม�ตรฐ�นของคุณภ�พของผลิตภัณฑ์และก�รมุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ และสร้�งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้ 
อยู่ในระดบัท่ีน�่พอใจ ดว้ยก�รพัฒน�ด�้นกระบวนก�รทำ�ง�น ลดขัน้ตอน ลดค�่ใช้จ�่ยในก�รทำ�ง�น ตลอดจนพฒัน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศฯ  
โดยก�รนำ� e-Commerce, e-Policy, e-Claim และ e-Service ให้ส�ม�รถสนับสนุนง�นด้�นก�รข�ย และก�รบริก�รต่�ง ๆ ให้กับตัวแทน  
น�ยหน้� ธน�ค�รและกลุ่มลูกค้�ทั่วไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และทำ�ให้ลูกค้�ได้เข้�ถึงผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ  ของบริษัทได้รวดเร็ว และครอบคลุม
ม�กขึ้น อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับพระร�ชบัญญัติว่�ด้วยธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม
ก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่งหลกัเกณฑ ์วิธกี�รออกกรมธรรมป์ระกนัภยั ก�รเสนอข�ยกรมธรรมป์ระกนัภยั และก�รชดใช้เงนิ หรอืค�่สนิไหม
ทดแทนต�มสัญญ�ประกันภัย โดยใช้วิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

เพื่อมุ่งการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด  
และเป็นหนึ่งในผู้นำาทางธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ 

“ผู้นำาทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสร้างสรรค์ เน้นคุณภาพและบริการ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”
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(4) To adapt to changes in business, the Board therefore communicates to directors, executives and employees 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 employees 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 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.

The Company aims to be a Non-Life insurance company with  
a mission “To be the most preferred insurance partner providing 

outstanding solutions”
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หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติที่ 3.1 ความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม	 เพ่ือนำาพาองค์กรไปสู่	
	 	 	 	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้
(1) ด�้นคณุสมบัต ิคณะกรรมก�รบรษัิทเป็นบุคคลท่ีมคีณุสมบัตท่ีิหล�กหล�ย และเหม�ะสม ท้ังในด�้นคว�มรู ้ทักษะ ประสบก�รณ ์และคว�มส�ม�รถ  
 และคุณลกัษณะท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัวิน�ศภยั เป็นบุคคลท่ีมีคว�มเข้�ใจในธรุกจิขององคก์ร มวีสิยัทัศนท่ี์กว�้งไกล ส�ม�รถให้คว�มเห็น 
 ที่เป็นอิสระ และแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงต้องมีกรรมก�รที่มีคว�มรู้ด้�นไอทีส�รสนเทศอย่�งน้อย 1 ท่�น
(2) ด้�นโครงสร้�ง คณะกรรมก�รของบริษัท ต้องเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดไว้ กล่�วคือ บริษัทต้องมีกรรมก�รอย่�งน้อย 5 คน  
 ซ่ึงบรษัิทมีขน�ดคอ่นข้�งใหญ่ และมคีว�มซับซ้อนของธรุกจิ คณะกรรมก�รจงึให้มีจำ�นวนกรรมก�รท้ังสิน้ 16 คน เพือ่คว�มเหม�ะสม ในก�รพิจ�รณ� 
 ทบทวน และส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
(3) ด�้นก�รถว่งดลุอำ�น�จ คณะกรรมก�รบรษัิท มกีรรมก�รท่ีเป็นผูบ้รหิ�ร และกรรมก�รท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิ�ร ในสดัสว่น 1 ใน 3 ซ่ึงถอืว�่เป็นก�รสะท้อน 
 อำ�น�จคว�มถ่วงดุลที่เหม�ะสม
 (3.1) กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ส�ม�รถให้คว�มเห็นชอบเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งอิสระ
 (3.2) กรรมก�รอิสระของบริษัทมีจำ�นวน 6 คน ซึ่งเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท คือ มีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวน 
  กรรมก�รท้ังหมดและมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงต�มหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
  หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ และตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมก�รอิสระส�ม�รถทำ�ง�นรว่มกบัคณะกรรมก�รบรษัิท 
  ทั้งหมดได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และส�ม�รถแสดงคว�มเห็นได้อย่�งอิสระ
(4) ด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัท พร้อมทั้งร�ยละเอียดข้อมูลกรรมก�ร อ�ยุ เพศ  
 ประวตักิ�รศกึษ� ประสบก�รณท์ำ�ง�น สดัสว่นก�รถอืหุ้น วนัท่ี เดอืนและ ปีท่ีไดร้บัก�รแตง่ตัง้เป็นกรรมก�รและ/หรอืจำ�นวนปีท่ีดำ�รงตำ�แหนง่ 
 กรรมก�ร และก�รดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รในบรษัิทจดทะเบียนอืน่ ไวใ้นแบบแสดงข้อมลูประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)  
 และบนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจ�กนัน้ กรรมก�รบรษัิทตอ้งไม่มีลกัษณะตอ้งห้�มต�มม�ตร� 34 แห่งพระร�ชบัญญัตปิระกนัวนิ�ศภยั พ.ศ. 2535 และประก�ศคณะกรรมก�ร
กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ.2562 รวมถึงพระร�ชบัญญัติบริษัท
มห�ชนจำ�กัด พ.ศ.2535

หลักปฏิบัติที่ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ	 และการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อเพิ่ม	
	 	 	 	 ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ประธ�นกรรมก�รของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รหรือ กรรมก�รผู้จัดก�ร เพื่อเป็นก�รแบ่งแยกหน้�ท่ีในก�ร 
กำ�หนดนโยบ�ยและก�รบริห�รง�นประจำ� และเพ่ือให้คว�มเห็นได้อย่�งเป็นอิสระประธ�นกรรมก�รเป็นบุคคลท่ีมีคว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ  
และประสบก�รณ์ ในก�รท่ีจะนำ�พ�องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พซ่ึงคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดบทบ�ท 
และอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รซึ่งเป็นผู้บริห�รสูงสุดของบริษัทไว้อย่�งชัดเจน ดังนี้
(1) บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท
 (1.1) กำ�กับ ติดต�ม และดูแลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และบรรลุต�มวัตถุประสงค์และ 
  เป้�หม�ยหลักขององค์กร
 (1.2) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม และมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 (1.3) ห�รือร่วมกับกรรมก�รผู้จัดก�รในก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และมีม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแลให้เรื่องสำ�คัญ 
  ได้ถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม
 (1.4) มีก�รจัดสรร และควบคุมเวล�ให้เพียงพอและเหม�ะสม สำ�หรับให้ฝ่�ยจัดก�รเสนอเรื่อง และเหม�ะสมสำ�หรับกรรมก�รที่จะอภิปร�ย 
  ในประเด็นที่สำ�คัญอย่�งทั่วถึง และส่งเสริมให้กรรมก�รได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้คว�มเห็นได้อย่�งอิสระ
 (1.5) ให้คว�มสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร และระหว่�ง 
  คณะกรรมก�รบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร
(2) บทบ�ทหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร
 (2.1) กรรมก�รผู้จัดก�รร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท
 (2.2) กรรมก�รผู้จัดก�รเป็นสม�ชิกของคณะอำ�นวยก�รบริห�ร
 (2.3) มีอำ�น�จในก�รบริห�รง�น ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ท�งธุรกิจก�รบริห�ร 
  งบประม�ณ ก�รปฏิบัติง�น ก�รลงทุน และก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภ�ระของบริษัท
 (2.4) มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
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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.  As the Company is large-size non-life  
 insurance company and had complex business, having 16 directors is appropriate for considering and reviews various  
 matters and able to efficiently perform the duties.
(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 6 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 (Form 56-1 One Report) and on the website about the  
 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.

In addition, company directors must not have any prohibited characteristics under Section 34 of the Non-life Insurance Act B.E. 
2535, the Notification of the Insurance Commission on Good Corporate Governance of Non-life Insurance Companies B.E. 2562 
and Public Company Limited Act B.E. 2535.

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, the Chairman of the Board of 
Directors is not the same person as Chief Executive Officer or President.  The Chairman is a person with knowledge, skills and 
experiences to lead the Company to achieve its objectives and goals effectively.  The Board has set the duties, responsibilities 
and authorizations of the Chairman and President who is Chief Executive Officer 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 the 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.
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	 (2.5) มีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับปฏิบัติก�รชุดต่�ง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมของลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ
 (2.6) มีอำ�น�จในก�รอนุมัติและจัดก�รค่�ใช้จ่�ยในจำ�นวนเงินที่กำ�หนดไว้ไม่เกินอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย ทั้งนี้ กรรมก�รผู้จัดก�ร 
  ไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ของตน ในกรณีที่ตนอ�จมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท
 (2.7) ในกรณีท่ีกรรมก�รผู้จัดก�รได้มอบอำ�น�จให้บุคคลอ่ืนกระทำ�ก�รแทนตนเอง ขอบเขตก�รมอบอำ�น�จของบุคคลดังกล่�วจะต้อง 
  ไม่รวมถึงก�รอนุมัติให้ทำ�ร�ยก�รที่ผู้รับมอบอำ�น�จอ�จมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท
(3) คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำ�คัญได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูล 
 และเสนอแนวท�งพิจ�รณ�ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 3.3 กำากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมคีวามโปรง่ใส	และชัดเจนเพือ่ให้ไดค้ณะกรรมการท่ีมคีณุสมบัตท่ีิเหมาะสม	
	 	 	 	 ตามที่กำาหนดได้
(1) คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่พิจ�รณ�แต่งตั้งหรืออนุมัติ บุคคลที่มีคว�มเหม�ะสม เพื่อเป็นกรรมก�รของบริษัท จึงได้จัดตั้งคณะกรรมก�ร 
 สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยสม�ชิกท่ีเป็นกรรมก�รอิสระท้ังคณะทำ�หน้�ท่ีในก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร 
 ให้ประกอบด้วยบุคคลท่ีมีคว�มหล�กหล�ย (Board Diversity) ท้ังด้�นเพศ อ�ยุ ก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ในวิช�ชีพ และทักษะคว�มรู้ 
 คว�มเช่ียวช�ญเฉพ�ะด้�น โดยมีกระบวนก�รท่ีโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบ 
 ที่กำ�หนด และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งหรืออนุมัติ
(2) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ได้มีก�รจัดประชุมเพ่ือพิจ�รณ�หลักเกณฑ์ และวิธีก�รสรรห�บุคคลเพ่ือให้ได้กรรมก�รท่ีมี 
 คุณสมบัติท่ีจะทำ�ให้คณะกรรมก�รบริษัทมีองค์ประกอบท่ีเหม�ะสม และพิจ�รณ�ประวัติของบุคคลท่ีทำ�ก�รสรรห� และเสนอคว�มเห็น 
 ต่อคณะกรรมก�รบริษัท ก่อนจะนำ�เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมก�รต่อไป และได้เปิดเผยประวัติกรรมก�รท่ีจะเสนอ 
 แต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทร�บอย่�งเพียงพอเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ
(3) คณะกรรมก�รสรรห�ได้มีก�รทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�กรรมก�ร เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัทก่อนท่ีจะมีก�รสรรห� 
 กรรมก�รที่ครบว�ระ และได้คำ�นึงถึงผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รร�ยเดิมที่ได้เสนอให้ต่อว�ระ

หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ท่ีในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท ให้มีโครงสร้�งและอัตร�ค่�ตอบแทนท่ีมีคว�มเหม�ะสม 
 กับสภ�วะอุตส�หกรรมเดียวกันและเหม�ะสมกับคว�มรับผิดชอบเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมก�รบริษัทนำ�พ�องค์กรให้ดำ�เนินธุรกิจ 
 ได้ต�มเป้�หม�ยทั้งระยะสั้นและระยะย�ว
(2) คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งให้มี คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทนในเบ้ืองต้น  
 และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อพิจ�รณ�และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่�ตอบแทนของกรรมก�รจะอยู่ในระดับ 
 ท่ีเหม�ะสม ซ่ึงส�ม�รถเทียบเคยีงไดก้บัอุตส�หกรรมเดยีวกนั และจะคำ�นงึถงึคว�มรู ้คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณอ์ย่�งเหม�ะสมและสอดคลอ้ง 
 กับภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติต�มที่บริษัทต้องก�รไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำ�นึงถึง 
 ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วย
 สำ�หรับกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทจะได้รับค่�ตอบแทนสอดคล้องและเช่ือมโยงกับ 
 ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละคนที่สอดคล้องกับเป้�หม�ย ภ�ระหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่กำ�หนด  
 อีกทั้งอยู่ในลักษณะที่เทียบเคียงได้กับอุตส�หกรรมเดียวกัน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริห�รระดับสูงที่มีคว�มส�ม�รถไว้กับบริษัทในระยะย�ว

(3) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ� 
 ค่�ตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีคว�มเหม�ะสมทั้งค่�ตอบแทนในอัตร�คงที่ และค่�ตอบแทนต�มผลดำ�เนินง�นของบริษัท
(4) คณะกรรมก�รบรษัิทไดมี้ก�รเปิดเผยหลกัเกณฑก์�รกำ�หนดค�่ตอบแทนกรรมก�รท่ีสะท้อนถงึภ�ระหน�้ท่ีและคว�มรบัผดิชอบของกรรมก�ร 
 แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำ�นวนค่�ตอบแทนด้วย

โดยค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม  
ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำานึงถึง 

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
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 (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 is responsible for considering the appointment or approval of qualified person(s) to be a director of the Company.   
 Therefore, the Nomination and Remuneration Committee was established consisting of members who are independent  
 directors and are responsible for nominating and selecting directors based on the diversity such as gender, age, education,  
 professional experience and skills, knowledge, specializations.  The nomination process is transparent and clear in order  
 to obtain qualified person(s) in accordance with the aforesaid qualifications and present to the Board for consideration,  
 appointment or approval.
(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.
(2) The Board establishes the Nomination and Remuneration Committee to primarily consider remuneration and propose to  
 the Board meeting for consideration and the shareholders' meeting for approval.  The remuneration of the directors must  
 be at an appropriate level, in line with industry standard, taking into account knowledge, ability and experience, fit  
 responsibilities of the directors, sufficient to retain qualified directors.  The Committee, at the same time, must consider the  
 company's performance as well.
 For executive directors, president and executives of the Company will receive remuneration in accordance with the  
 Company’s performance and individual performance in accordance with the target, duties and responsibilities and in line with  
 industry standard.  This is to retain the competent executives to work with the Company.
(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.

The remuneration of the directors must be at an appropriate  
level, in line with industry standard, taking into account 

knowledge, ability and experience
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หลักปฏิบัติที่ 3.5 การควบคมุและดแูลความรับผดิชอบในการปฏบัิตหินา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของกรรมการท่ีเหมาะสมเพ่ือกอ่ให้เกดิประโยชน์	
	 	 	 	 แก่บริษัท	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมก�รบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รร�ยง�นก�รดำ�รงตำ�แหน่งอ่ืนของกรรมก�รและเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี 
 (แบบ 56-1 One Report) ให้เป็นที่รับทร�บ
(3) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้มีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเป็นล�ยลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริห�รและพนักง�น นำ�ข้อมูล 
 ภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในท�งมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน
(4) กรรมก�รแต่ละคนเข้�ร่วมประชุมม�กกว่�ร้อยละ 75 ของจำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 2564

หลักปฏิบัติที่  3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อนำาผลการประเมิน	
	 	 	 	 ไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทท้ังคณะและร�ยบุคคล และคณะกรรมก�รชุดย่อย 
เป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่�ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบทบ�ทและ 
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนย์พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียน
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยก�รประเมินไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)  
(ต�มร�ยละเอียดท่ีปร�กฏในหัวข้อ 8.1 (3) ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�ร) ซ่ึงผลก�รประเมินของคณะกรรมก�รบริษัท 
จะถูกนำ�ไปใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมขององค์ประกอบคณะกรรมก�ร

หลักปฏิบัติที่ 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 และสนับสนุนให้	
	 	 	 	 กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ	และความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
กรณีท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกส�รคู่มือกรรมก�รและข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�รใหม่ 
ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บังคบั และกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้อง และจดัให้มีก�รให้คว�มรูค้ว�มเข�้ใจเกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท เพือ่เป็นก�รเพิม่ประสทิธภิ�พ
ก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร และให้เข้�ใจถึงบทบ�ทหน้�ที่

บรษัิทมีนโยบ�ยสง่เสรมิให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และเลข�นกุ�รบรษัิท ไดร้บัก�รอบรม/สมัมน�เพือ่เพิม่พนูคว�มรูจ้�กสถ�บันภ�ยนอก เช่น สม�คม 
สง่เสรมิสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรอื IOD) และจ�กก�รจดัอบรมภ�ยในบรษัิท เพือ่ให้มีก�รปรบัปรงุก�รปฏบัิตงิ�น 
ให้มีประสทิธิภ�พย่ิงข้ึน และทันตอ่สถ�นก�รณใ์นปัจจบัุน โดยเปิดเผยข้อมลูก�รฝกึอบรมและพฒัน�คว�มรูอ้ย่�งตอ่เนือ่งของคณะกรรมก�รบรษัิท
ในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)

หลักปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 และแต่งต้ังเลขานุการบริษัท	 เพื่อเป็น	
	 	 	 	 การสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รไม่น้อยกว่� 4 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบว�ระ 
 ก�รประชุม ก่อนก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมก�รบริษัทไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ให้แจ้งส�เหตุให้เลข�นุก�รบริษัท  
 ทร�บก่อนก�รประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลข�นุก�รบริษัท จะต้องแจ้งผลก�รประชุมให้กรรมก�รบริษัทที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุมได้รับทร�บ
(2) คณะกรรมก�รบรษัิท สนบัสนนุให้กรรมก�รผูจ้ดัก�รเชญิผูบ้รหิ�รระดบัสงูเข�้รว่มประชุมเพือ่ให้ขอ้มลูร�ยละเอยีดเพิม่เตมิในฐ�นะท่ีเกีย่วข้อง 
 กับปัญห�โดยตรง และเพื่อเป็นโอก�สในก�รพิจ�รณ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง
(3) คณะกรรมก�รบริษัท ส�ม�รถเข้�ถึงส�รสนเทศที่สำ�คัญและข้อมูลที่จำ�เป็นได้ จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร เลข�นุก�รบริษัท และผู้บริห�รที่ได้รับ 
 มอบหม�ย

คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบก�รณ์ที่จำ�เป็น และเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดยให้คำ�แนะนำ�
เกี่ยวกับกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ ที่คณะกรรมก�รต้องทร�บ เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รบริษัท และได้เปิดเผย 
คุณสมบัติ และประสบก�รณ์ของเลข�นุก�รบริษัทในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) และบนเว็บไซต ์
ของบริษัทด้วย เลข�นุก�รบริษัท ได้รับก�รสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ี 
ต�มที่ปร�กฎในเอกส�รแนบ 1
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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 it is reporting and public disclosure of directors assuming or holding positions at other companies in  
 the annual report (Form 56-1 One Report)
(3) The Board clearly defines measures in writing to control the use of information to prevent executives and employees 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 attends not less than 75 percent of all the Board of Directors’ meetings held in 2021.

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, by using the self-assessment method in order to allow the directors to consider, review and gather opinions on 
various matters related to the roles and responsibilities of the Board. The Board approved to use self-assessment form revised 
from the form of the Corporate Governance Center for listed companies of the Stock Exchange of Thailand and disclosed the 
assessment in the annual report (Form 56-1 One Report) (as details shown in No. 8.1 (3) The Board's performance assessment).  
The assessment result of the Board of Directors will be used to consider the suitability of the Board of Directors' 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 will 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, executives and company secretary to attend trainings/seminars 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 (Form 56-1 One 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 person(s).

The Board appoints a company secretary who has qualifications, knowledge, skills, and experience suitable and necessary 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 (Form 56-1 One Report)  
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หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่  4.1 การดำาเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
(1) คณะกรรมก�รบรษัิทจะมอบหม�ยให้ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ทำ�หน�้ท่ีดำ�เนนิก�รพจิ�รณ�หลกัเกณฑต์�มกระบวนก�ร 
 สรรห�ท่ีคณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบ เพือ่ให้ไดบุ้คคลท่ีมีคณุสมบัตท่ีิเหม�ะสมเพือ่ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รผูจ้ดัก�ร และตดิต�มให้กรรมก�ร 
 ผู้จัดก�รพิจ�รณ�บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมต�มหลักเกณฑ์ม�เป็นผู้บริห�รระดับสูง
(2) บรษัิทไดจ้ดัทำ�แนวท�งแผนก�รสบืทอดตำ�แหนง่ เพือ่ให้นโยบ�ยก�รบรหิ�รจดัก�รมคีว�มตอ่เนือ่ง ในตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�รระดบัสงู และพนกัง�น 
 ในตำ�แหน่งสำ�คัญรับทร�บว่�ตนมีหน้�ท่ีต้องส่งแผนก�รโอนง�น ต�มกรอบเวล�ท่ีบริษัทกำ�หนด ซ่ึงประกอบด้วยกระบวนและข้ันตอน 
 ก�รทำ�ง�น ร�ยละเอียดของง�นท่ีค้�ง วิธีก�รติดต่อสื่อส�รเพื่อขอข้อมูลในง�นรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทร�บ เม่ือตนเองจะพ้น 
 จ�กตำ�แหนง่ ท้ังนี ้บรษัิทมรีะบบก�รคดัสรรบุคล�กรท่ีจะเข�้ม�รบัผดิชอบ ในตำ�แหนง่ง�นท่ีสำ�คญัทุกระดบัอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถทำ�ง�น 
 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักง�น ว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะได้รับก�รส�นต่อ 
 อย่�งทันท่วงที
(3) คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รระดับสูง ได้รับก�รอบรมและพัฒน� เพิ่มพูนคว�มรู้ 
 และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น

หลักปฏิบัติที่ 4.2 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน	และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร
(1) คณะกรรมก�รบรษัิทไดก้ำ�หนดโครงสร�้งค�่ตอบแทน ท่ีเป็นเครือ่งจงูใจให้กรรมก�รผูจ้ดัก�ร ผูบ้รหิ�รระดบัสงู และบุคล�กรทุกระดบัในองคก์ร  
 เพื่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจก�ร 
 ในระยะย�ว ซึ่งรวมถึง
 (1.1) ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของสัดส่วนค่�ตอบแทนร�ยเดือน และโบนัส
 (1.2) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกีย่วกบัค�่ตอบแทน คณะกรรมก�รบรษัิทจะคำ�นงึถงึปัจจยัค�่ตอบแทนในระดบัท่ีใกลเ้คยีงกบัอุตส�หกรรมเดยีวกนั  
  ควบคู่ไปกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
 (1.3) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับเกณฑ์ก�รประเมินผล และรับทร�บโดยทั่วกัน
(2) คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้มีบทบ�ทเกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและก�รประเมินผลง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร ในเรื่อง ดังนี้
 (2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์ก�รประเมินกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยเกณฑ์ก�รประเมินผลง�นเป็นที่น่�พอใจต่อก�รบริห�รง�น โดยสอดคล้อง 
  ต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจก�รในระยะย�ว
 (2.2) มีก�รประเมินผลกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นประจำ�ทุกปี
 (2.3) อนุมัติค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ท่ี และปัจจัยอ่ืนประกอบควบคู่ 
  กันไป
(3) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในก�รประเมินผลง�น และอนุมัติค่�ตอบแทนของกรรมก�รผู้จัดก�ร  
 ต�มท่ีคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนนำ�เสนอ พรอ้มท้ังมอบ หม�ยให้กรรมก�รผูจ้ดัก�รเป็นผูพ้จิ�รณ�โครงสร�้งค�่ตอบแทน 
 ของพนักง�นทั้งองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมีระบบการคัดสรรบุคลากร 
ที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำาแหน่งงานที่สำาคัญ 

ทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำางาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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and on the company’s website.  The company secretary should receive regular training and education relevant to  
performing the duties (as the details show 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  
 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	remuneration	structure	and	performance	evaluation
(1) The Board establishes a remuneration structure which is an incentive for the President, top management and employees  
 at all levels in the Company to perform duties properly and in accordance with the objectives and goals of the Company  
 and also in line with the long-term interests of the business, including
 (1.1) Appropriate combination of salary and other short-term remuneration n (such as bonus), and long-term remuneration  
  (such as employee stock ownership plan participation)
 (1.2) Ensure that the director total remuneration takes into account industry standards and Company’s performance, and
 (1.3) Predetermined and communicated performance evaluation criteria.
(2) The Board is responsible for determining the total remuneration of, and performance evaluation criteria for the President,  
 including
 (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 remuneration of the President  
 as proposed by the Remuneration and Nomination Committee, while assign the President to review and consider the  
 remuneration structure for employees.

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
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หลักปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง	 และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	 ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำาเนินงาน	
	 	 	 	 ของกิจการ
คณะกรรมก�รบริษัทเข้�ใจในโครงสร้�ง และคว�มสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอ�จจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภ�ยในกิจก�รครอบครัวไม่ว่�จะเป็น 
ล�ยลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออำ�น�จในก�รควบคุมก�รบริห�รจัดก�รกิจก�ร  
ซ่ึงคณะกรรมก�รบริษัทจะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่�วเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัท และควบคุมดูแลให้มีก�ร 
เปิดเผยข้อมูลต�มข้อตกลงต่�ง ๆ ที่มีผลกระทบต่อก�รควบคุมกิจก�ร

หลักปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และแรงจูงใจที่เหมาะสม	เพื่อประโยชน	์
	 	 	 	 ต่อการพัฒนาองค์กร
คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพย�กรท่ีสำ�คัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�บุคล�กร  
ให้มีคว�มรู้ ทักษะ และเป็นก�รเพิ่มประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น เพื่อให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ ตลอดจนทิศท�ง กลยุทธ์ขององค์กร 
และสภ�พก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เพื่อจะได้นำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถม�พัฒน�ตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น และมีก�รจัดตั้งกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักง�นมีก�รออมเงินอย่�งเพียงพอสำ�หรับรองรับก�รเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักง�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ในก�รบริห�รจัดก�รเงิน

หลักปฏิบัติที่  5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติที่  5.1 ควรให้ความสำาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า	
	 	 	 	 หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมก�รบริษัท ส่งเสริมก�รสร้�งผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภ�พและมุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของผู้ บริโภคทุกช่วงวัย พัฒน�ศักยภ�พ 
ด้�นระบบก�รบริก�ร และมีก�รพัฒน�ขย�ยส�ข�ท�งธุรกิจ เพื่อรองรับก�รให้ บริก�รลูกค้�และคู่ค้�อย่�งทั่วถึง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริก�ร
ที่รวดเร็ว ซึ่งบริษัทมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญต่อลูกค้�และบุคคลอื่น ๆ เป็นหลักโดยให้คว�มสำ�คัญ ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และก�รรักษ�
สิ่งแวดล้อม ซ่ึงบริษัทมีก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัยของระบบข้อมูลด้�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศของลูกค้� โดยผ่�นม�ตรฐ�นก�รรับรองจ�ก 
ผู้ตรวจสอบม�ตรฐ�นจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ISO27001 และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนก�รกระทำ�ผิดต่อกฎหม�ย หรือข�ดจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่  5.2 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ	(Operational		
	 	 	 	 plan)	 เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลัก	 และแผนกลยุทธ์	
	 	 	 	 ของกิจการ
คณะกรรมก�รบริษัท ต้องเปิดเผยก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทร�บ โดยก�รจัดทำ�นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื่อก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน และมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี 
(แบบ 56-1 One Report) และจัดทำ�เป็นร�ยง�นแยกเล่มโดยอ้�งอิงต�มกรอบก�รร�ยง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล หรือ GRI (Global Reporting 
Initiative) โดยมีแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
(1) ก�รเค�รพสทิธิมนษุยชน  เป็นคว�มรบัผดิชอบตอ่พนกัง�นและลกูจ�้ง บรษัิทไดใ้ห้คว�มดแูลเอ�ใจใสต่อ่พนกัง�นทุกคน ดว้ยคว�มเป็นธรรม  
 และเท่�เทียม ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จ�ก 
 แนวก�รปฏบัิตขิองบริษัท เช่น ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�รทำ�ง�น รวมถงึวนัล�ต�่ง ๆ  อย่�งเหม�ะสม และเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย 
 แรงง�น ก�รให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษ แก่พนักง�นทุกคน อย่�งเหม�ะสม ผ่�นระบบก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของพนักง�นแต่ละคน 
 อย่�งเป็นธรรม และมีก�รส่งเสริมและพัฒน�พนักง�นในหน้�ท่ีก�รง�นอย่�งเหม�ะสม สอดคล้องกับคว�มรู้คว�มส�ม�รถ มีก�รโยกย้�ย 
 ตำ�แหน่งง�นต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มต้องก�รของพนักง�น
(2) ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม โดยก�รปฏิบัติต�มจริยธรรมท�งธุรกิจ เช่น ก�รแข่งขันท่ีเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ 
 และก�รบรกิ�รทีม่คีณุภ�พโดยก�รพฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นใหส้อดคล้องกับเทคโนโลยใีหม ่ๆ  เข�้ม�ชว่ยในกระบวนก�รซือ้ข�ยและบรกิ�ร  
 ส่งผลให้ลดต้นทุนของสินค้�และบริก�ร
(3) คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�หรือผู้บริโภค โดยมีก�รปฏิบัติต�มกลไกของตล�ดที่เป็นธรรม ก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่คำ�นึงถึงคว�มต้องก�ร 
 ของลกูค�้แตล่ะประเภทในก�รพฒัน�และทำ�ก�รตล�ดผลติภณัฑป์ระกนัภยั และก�รให้ขอ้มลูและเนือ้ห�ของข้อมูลท่ีถกูตอ้ง ชัดเจนเป็นธรรม  
 และไม่ชักนำ�ในท�งท่ีผิด ในรูปแบบท่ีเข้�ใจง่�ย เพ่ือให้ลูกค้�ส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งถูกต้อง มีข้ันตอนก�รจัดก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทน 
 ต่อผู้เอ�ประกันภัย และก�รจัดก�รเรื่องร้องเรียนของผู้เอ�ประกันภัยอย่�งรวดเร็วและเป็นธรรม
(4) คว�มรับผิดชอบต่อคู่ค้� โดยมีก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� คือ บริษัทเลือกใช้บริก�รจ�กคู่ค้� โดยพิจ�รณ�จ�กคุณภ�พและประสิทธิภ�พของสินค้�  
 และก�รให้บริก�รเป็นสำ�คัญ บริษัทดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�ด้วยคว�มเป็นธรรม และปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รค้� และสัญญ�ท่ีตกลงกันไว้ 
 อย่�งเคร่งครัด
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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	enough	employees,	appropriately	knowledgeable,		
	 	 	 	 skilled,	and	experienced	employees	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 employee is able to enhance his/her efficiency and Company’s efficiency using knowledge 
obtained during training.  Provident fund is set for the Company’s employees to encourage saving for retirement and financial 
management is promoted among the employees.

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	executives	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 for acknowledgement by establishing 
the corporate social responsibility policy and report which are disclosed as part of the Company’s annual report (Form 56-1 One 
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 employees and employees.  The company pays attention  
 to all employees 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 employees as specified by the labor laws.  Appropriate benefits and welfares are given to every employees based  
 on their performance evaluation.  The Company also promotes and develops its employees in line with individual knowledge  
 and work rotation is arranged based on appropriateness and needs of the employees.
(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.
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(5) คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีก�รปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัท ดำ�เนินง�นด้�นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดี 
 ถงึคว�มรบัผดิชอบตอ่ชุมชน อ�ศยัคว�มรว่มมอืและก�รมสีว่นรว่มระหว�่งบรษัิทกบัชุมชน และสงัคม เช่น ก�รให้ขอ้มลูสนิค�้หรอืผลติภณัฑ ์
 ที่ถูกต้อง
(6) คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม คือ ก�รประกอบกิจก�รโดยก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งย่ังยืน เป็นก�รควบคุม 
 อัตร�ก�รใช้ทรัพย�กรในก�รผลิตของบริษัทให้ต่ำ�กว่�อัตร�ก�รฟื้นคืนของทรัพย�กรที่ใช้

หลักปฏิบัติที่ 5.3 จดัให้มกีารกำากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร	รวมท้ังดแูลให้มกีารนำาเทคโนโลยสีารสนเทศ	
	 	 	 	 มาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธรุกจิและพัฒนาการดำาเนนิงานการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้กจิการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์	
	 	 	 	 และเป้าหมายหลักของกิจการ
(1) คณะกรรมก�รบรษัิท จดัให้มีคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเทคโนโลยีและส�รสนเทศ เป็นผูว้�งแผนกลยุทธท่ี์เกีย่วข้องกบัเทคโนโลยีและส�รสนเทศ 
 ของบริษัทท้ังหมด โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รท่ีแท้จริงของบริษัท มุ่งหวังให้เกิดก�รพัฒน�ปรับปรุงระบบง�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศ  
 และนำ�เสนอระบบง�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศใหม่ ๆ เข้�ม�เพ่ือเพิ่มโอก�สของบริษัท โดยพิจ�รณ�ให้สอดคล้องกับภ�วะก�รแข่งขัน 
 ท�งธุรกิจและสภ�วะท�งเศรษฐกิจ
(2) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงก�รบริห�รและจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ  
 โดยให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเทคโนโลยีและส�รสนเทศ จัดทำ�ร�ยง�นคว�มเสี่ยงด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 
 บริห�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�
(3) คณะกรรมก�รบรษัิท จดัให้มนีโยบ�ยคว�มมัน่คงปลอดภยัด�้นส�รสนเทศ และนโยบ�ยคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล เพือ่ใชเ้ป็นม�ตรก�รรกัษ� 
 คว�มมัน่คงปลอดภยัของระบบส�รสนเทศ ในก�รใช้ขอ้มูลข่�วส�รขององคก์รในก�รรกัษ�คว�มลบั รกัษ�คว�มน�่เช่ือถอืและคว�มพรอ้มใช้ 
 ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในท�งมิชอบหรือมีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

หลักปฏิบัติที่  6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติที่  6.1 บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะทำาให้บรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล	และมกีารปฏบัิต	ิ
	 	 	 	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้บริษัทมีก�รระบุคว�มเสี่ยง ที่อ�จส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรงต่อบริษัท ทั้งก�รประเมินคว�มเสี่ยง ผลกระทบ 
และโอก�สท่ีจะเกิดคว�มเสี่ยง และมีวิธีจัดก�รคว�มเสี่ยงท่ีเหม�ะสม ตลอดจนก�รติดต�มและทบทบวนก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท  
โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระดับคว�มเสี่ยง
ท่ียอมรับได้ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�และกลั่นกรองก�รจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ของ
บริษัทท่ีกำ�หนดไว้เพื่อเสนอขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และร�ยง�นผลก�รบริห�รคว�มเสี่ยงต่อคณะกรรมก�รบริษัท และให้ 
ทุกหน่วยง�นทำ�ก�รทบทวนประเมินคว�มเสี่ยง และดัชนีชี้วัดคว�มเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของฝ่�ยบริห�รจัดก�ร 
คว�มเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและคณะกรรมก�รบริษัท

หลักปฏิบัติที่  6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 3 ท่�น กรรมก�ร 
อิสระท่�นหนึ่งท่ีได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีและ 

คณะกรรมการบริษัท กำากับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง  
ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัท ทั้งการประเมินความเสี่ยง  

ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยง 
ที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงของบริษัท
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(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.

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.

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. 
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คว�มรับผิดชอบต�ม ข้อบังคับคณะกรรมก�รตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้�ท่ีครบถ้วนต�มหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีก�รกำ�หนดหน้�ท่ีและ 
คว�มรบัผดิชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบไว้เป็นล�ยลกัษณอ์กัษร ต�มแนวปฏบัิตขิองหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ีซ่ึงกำ�หนดให้มกี�รประชุม
คณะกรรมก�รตรวจสอบต�มปกติปีละ 4 ครั้ง และมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี และคุณสมบัติต้องมีคว�มเป็นอิสระ ต�มโครงสร้�ง 
คณะกรรมก�รและก�รจัดก�รของผู้ขออนุญ�ต ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หลักปฏิบัติที่  6.3 คณะกรรมการบริษัท	ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท	 รวมถึงการป้องกัน	
	 	 	 	 การใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	 ข้อมูลและโอกาสของบริษัท	 และการทำาธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง	
	 	 	 	 กับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(1) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูล โดยมีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเป็นล�ยลักษณ์อักษร  
 เพื่อมิให้ผู้บริห�ร และพนักง�น นำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืนในท�งมิชอบก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผย 
 ต่อส�ธ�รณชน ซึ่งเป็นก�รเอ�เปรียบผู้ถือหุ้นอื่น และกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนของตน 
 รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภ�วะต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
 ตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภ�ยใน 3 วัน นับจ�กวันท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ให้ 
 สำ�นกัเลข�นกุ�รบรษัิทจดัเกบ็ไวเ้ป็นข้อมลูสำ�หรับจดัทำ�ร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงและสรปุจำ�นวนหุ้นของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลเพือ่นำ�เสนอ 
 ให้แก่คณะกรรมก�รบริษัททร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�ร เม่ือมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และก�รประชุมคณะกรรมก�ร 
 ในครั้งสุดท้�ยของปี และได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) นอกจ�กได้กำ�หนดบทลงโทษ 
 ห�กมีก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วด้วย
(2) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี  
 เพือ่ให้คณะกรรมก�รส�ม�รถพจิ�รณ�ธรุกรรมของบรษัิทท่ีอ�จมคีว�มขัดแย้งของผลประโยชน ์และส�ม�รถตดัสนิใจเพือ่ประโยชนข์องบรษัิท 
 โดยรวมก่อนก�รประชุมว�ระนั้น ทั้งนี้ กรรมก�รและผู้บริห�รที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในก�รประชุมพิจ�รณ� 
 ในว�ระดังกล่�ว
(3) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีนโยบ�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับระบบส�รสนเทศ และนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว นำ�ม�ใช้ในก�ร 
 เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นหลักของบริษัทให้ต�มกฎหม�ยกำ�หนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดต�ม 
 ตรวจสอบก�รกระทำ�ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ 
 และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เรื่องร�ยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

หลักปฏิบัติที่ 6.4 คณะกรรมการบรษัิท	กำากบัดแูลให้มกีารจดัทำานโยบายการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่และสือ่สารในทุกระดบัของบรษัิท	และตอ่บุคคล	
	 	 	 	 ภายนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติได้จริง
คณะกรรมก�รบรษัิท กำ�กบัดแูลให้มีก�รจดัทำ�นโยบ�ยด�้นก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัชัน เพือ่ใช้ป้องกนัและควบคมุคว�มเสีย่งท่ีเกดิจ�กก�รทุจรติคอรร์ปัชนั 
รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและคว�มน่�เช่ือถือในเรื่องคว�มซ่ือสัตย์ให้แก่บริษัทในก�รดำ�เนินธุรกิจ ม�ปรับใช้กับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล  
ตั้งแต่กระบวนก�รสรรห�หรือก�รคัดเลือกพนักง�น โดยพนักง�นท่ีได้รับก�รคัดเลือก ต้องไม่กระทำ�คว�มผิดท�งวินัยหรือต้องโทษในคว�มผิด 
ท่ีเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชัน นอกจ�กนี้ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น และก�รให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจ�รณ� 
ผลก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ย และไม่มีประวัติก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน หรือคว�มประพฤติท่ีขัดขว�งต่อก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย
ฉบับนี้ ตลอดจนสื่อส�รนโยบ�ยและสร้�งคว�มตระหนัก เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน โดยก�รปฐมนิเทศ
ให้แก่พนักง�นใหม่ และมีกระบวนก�รฝึกอบรมทดสอบคว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ย และร�ยง�นข้อมูลแก่ส�ธ�รณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทร�บ
นโยบ�ย ผ่�นสื่อทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

หลักปฏิบัติที่  6.5 คณะกรรมการบริษัท	กำากับดูแลให้บริษัท	มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสการทุจริต	
	 	 	 	 คอร์รัปชัน
(1) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีกระบวนก�รรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียน 
 เกีย่วกบัก�รคอรร์ปัชันในหล�ยช่องท�ง รวมท้ังเปิดเผยช่องท�งรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเวบ็ไซต ์หรอืแบบแสดงข้อมลูประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี  
 (แบบ 56-1 One Report)ของบริษัท พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันจ�กพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสีย 
 อย่�งโปร่งใส
(2) คณะกรรมก�รบรษัิท กำ�กบัดแูลให้มีก�รจดัก�รข้อรอ้งเรียนอย�่งเป็นระบบ เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมูลท่ีกระทำ�โดยเจตน� 
 สุจริต โดยห้�มก�รเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ เป็นก�รเปิดเผยต�มคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหม�ย ต�มคำ�สั่งศ�ล 
 หรือหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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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

1Notification 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 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 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 Company Secretary Office for the purpose of preparing  
 the report and summarizing the number of shares of each director to present to the Board meeting when the change occurs  
 and at the last meeting of the year.  The information is also disclosed in the annual report (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

 2 Securities 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	employees),	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 employee 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 employees must be 
considered based on their performance in accordance with the policy.  Such employee has no corruption history or any behavior 
that hinders compliance of this policy.  The Company should communicate to and raise awareness among the employees to 
understand more about anti-corruption measures such as orientation to new employees, 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	 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 (Form 56-1 One Report) and  
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หลักปฏิบัติที่  7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติที่  7.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง	 ๆ	 ถูกต้อง	 เพียงพอ		
	 	 	 	 ทันเวลา	และเป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้มีบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้ มีประสบก�รณ์ท่ีเหม�ะสมกับหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบ และมีจำ�นวนท่ีเพียงพอในส่วน 
 ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลในก�รให้คว�มเห็นชอบก�รเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมก�รบริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 (1.1) ผลก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน
 (1.2) คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีในร�ยง�นท�งก�รเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภ�ยใน
 (1.3) คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
 (1.4) คว�มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยหลัก กลยุทธ์ และนโยบ�ยของบริษัท
(2) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ก�รเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบก�รเงิน แบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report)  
 ท่ีสะท้อนฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเพียงพอ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของฝ่�ยก�รจัดก�ร  
 (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบก�รเปิดเผยงบก�รเงิน โดยเป็นไปต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ 
 ตล�ดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีก�รร�ยง�นก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�น 
 ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติที่  7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการชำาระหนี้
(1) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รติดต�มและประเมินฐ�นะท�งก�รเงินของกิจก�ร และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ  
 พรอ้มท้ังรว่มกนัห�แนวท�งก�รแกไ้ขอย่�งรวดเรว็ห�กมีสญัญ�ณบ่งช้ีถงึปัญห�สภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิ โดยยึดกรอบระบบเตอืนภยัลว่งหน�้ 
 ท�งก�รเงิน (Early Warning System) ก�รดำ�รงเงินกองทุนต�มระดับคว�มเสี่ยงที่เพียงพอในก�รรองรับคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้น 
 จ�กก�รประกอบธุรกิจ ต�มเกณฑ์ท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำ�หนด และใช้เป็น 
 ม�ตรก�รสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้ก�รประกอบธุรกิจดำ�เนินไปอย่�งมั่นคง และมีประสิทธิภ�พ
(2) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้มีก�รเสนอร�ยก�ร หรือคว�มเห็นสำ�หรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมก�รบริษัทมั่นใจแล้วว่�จะไม่ม ี
 ผลกระทบต่อคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินกิจก�ร และสภ�พคล่องท�งก�รเงิน

หลักปฏิบัติที่  7.3 การจัดทำาแผน	และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน	หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รติดต�มดูแลให้กิจก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มระมัดระวังอย่�งใกล้ชิด ในกรณีท่ีกิจก�รมีแนวโน้มจะประสบปัญห�  
หรือมีแนวโน้มมีปัญห�ท�งก�รเงิน โดยจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�นทุกด้�นของบริษัท โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
บริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเสนอคณะกรรมก�รบริษัท พร้อมทั้งกำ�กับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอ
แนะเกี่ยวกับนโยบ�ย วิธีปฏิบัติม�ตรฐ�นกลยุทธ์ และก�รช้ีวัดคว�มเสี่ยง โดยรวมท่ีครอบคลุมท้ังองค์กร รวมถึงก�รติดต�มฐ�นะเงินกองทุน 
ประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดเพื่อให้มั่นใจว่�คว�มเสี่ยงต่�ง ๆ อยู่ในกรอบคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท 
และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นประจำ�

หลักปฏิบัติที่  7.4 มีการจัดทำารายงานความยั่งยืน	ตามความเหมาะสมของบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�ให้จัดทำ�นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือก�รพัฒน�องค์กรอย่�งย่ังยืน ซ่ึงได้ว�งกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น 
ไว้ 3 ด้�นหลัก ๆ อันได้แก่ Good Business, Good People และ Good Society ซึ่งกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นทั้ง 3 ส่วนนี้ ได้ถูกนำ�ไปเชื่อมโยง
กับกระบวนก�รทำ�ง�นของส่วนง�นต่�ง ๆ เพื่อเป็นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้องค์กร โดยผ่�นก�รดำ�เนินกิจก�ร
ด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และร�ยง�นคว�มยั่งยืนที่มีคว�มเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งยึดหลักก�รเปิดเผยข้อมูลก�รปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ย จรรย�บรรณ นโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเป็นธรรม รวมทั้งคว�มรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงกรอบก�รร�ยง�นท่ีได้รับก�รยอมรับท้ังในประเทศ และระดับส�กล ซ่ึงมีก�รเปิดเผยข้อมูลในแบบแสดง
ข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) และข้อมลูท่ีเปิดเผยเป็นเรือ่งท่ีสำ�คญัและสะท้อนก�รปฏบัิตท่ีิจะนำ�ไปสูก่�รสร�้งคณุค�่
ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่  7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อ	ส่ือสารระหว่างบริษัท	กับผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีนโยบ�ยก�รสื่อส�ร และนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภ�ยนอกให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม เท่�เทียม ทันเวล� 
และใช่ช่องท�งท่ีเหม�ะสม ปกป้องข้อมูลลับท่ีอ�จจะมีผลต่อร�ค�หลักทรัพย์ และมอบหม�ยให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รสูงสุดท�งด้�น
ก�รเงินของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภ�ยนอก และยังได้ให้ฝ่�ยจัดก�รกำ�หนดทิศท�ง และสนับสนุนง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ 
ก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
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 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 employees, 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.
(2) The Board should ensure that information disclosures including financial statements and annual reports (Form 56-1  
 One Report) 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.  Tor Chor. 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 the 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 employees 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 (Form 56-1 One Report) and such information reflects material corporate practices that support sustainable value creation.
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หลักปฏิบัติที่  7.6 ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�ให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นภ�ษ�ไทย 
และภ�ษ�อังกฤษ โดยผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั และผ่�นช่องท�งอินทร�เน็ตสำ�หรับก�รเปดิเผย
ข้อมูลภ�ยในบริษัท โดยสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่  8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติที่  8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท
(1)	 คณะกรรมก�รบริษัทดูแลและให้คว�มสำ�คัญในทุกประเด็นท่ีสำ�คัญ ท้ังประเด็นท่ีถูกกำ�หนดในกฎหม�ย และประเด็นท่ีอ�จมีผลกระทบ 
 ต่อทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร จะถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจ�รณ� และ/หรือ อนุมัติในเรื่อง 
 สำ�คัญนั้น ๆ
(2) คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมต่�ง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 (2.1) เปิดโอก�ส และกำ�หนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุมลว่งหน�้กอ่นวันประชุมผูถ้อืหุ้น โดยคณะกรรมก�ร 
  บริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอว่�ควรจะบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมหรือไม่ ถ้�ไม่เห็นสมควร จะช้ีแจงเหตุผลเป็น 
  ล�ยลักษณ์อักษรแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นท่ีได้ทำ�ก�รเสนอว�ระเข้�ม� พร้อมท้ังเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่�นระบบข่�ว 
  ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และ
 (2.2) เปิดโอก�ส และกำ�หนดหลกัเกณฑใ์ห้ผูถ้อืหุ้นสว่นนอ้ยเสนอชือ่บุคคล เพือ่เข้�ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รเป็นก�รลว่งหน�้ ซ่ึงหลกัเกณฑ ์
  ดังกล่�วได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้� ซ่ึงในปี 2564 บริษัทได้เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้น 
  เสนอว�ระก�รประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมก�ร ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันว�คม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันว�คม 2564  
  รวมถึงก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำ�ถ�มเกี่ยวกับว�ระก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ ในช่วงเวล�ดังกล่�วไม่มี 
  ผู้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุม หรือเสนอร�ยชื่อบุคคล เพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รม�ยังบริษัท
(3) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
(4) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ส่งเอกส�รก�รประชุมพร้อมเอกส�รท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วัน พร้อมท้ังเผยแพร่ 
 บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวล� 30 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่� 7 วันก่อนวันประชุม สำ�หรับเอกส�รเชิญประชุมทั้งฉบับภ�ษ�ไทย 
 และฉบับภ�ษ�อังกฤษ
(5) คณะกรรมก�รบรษัิทเปิดโอก�สให้ผูถ้อืหุ้นให้สง่คำ�ถ�มลว่งหน�้กอ่นวนัประชุม โดยกำ�หนดหลกัเกณฑก์�รสง่คำ�ถ�มลว่งหน�้ และไดเ้ผยแพร่ 
 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
(6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีก�รจัดทำ�เป็นท้ังฉบับภ�ษ�ไทยและฉบับภ�ษ�อังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทดูแลและให้ความสำาคัญ 
ในทุกประเด็นที่สำาคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำาหนด 

ในกฎหมาย และประเด็นที่อาจมีผลกระทบ 
ต่อทิศทางการดำาเนินงานของกิจการ
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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.

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 and SETLink platform, and
 (2.2) Providing opportunity and establishing criteria for minority shareholders to nominate persons to be elected 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 2021, the Company has allowed  
  the shareholders to propose agenda and nominate persons to be elected as the directors, including submitting  
  questions for AGM in advance via Company’s website from 1-31 December 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 14 days and posted on the Company’s website at least 30 days before the meeting.  
 The notice of the shareholders’ meeting in Thai and 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 in Thai and English and uploaded to the Company’s  
 website.

The Board should ensure that significant corporate decisions  
are considered and/or approved by the shareholders pursuant  

to applicable legal requirements.
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หลักปฏิบัติที่  8.2 ดูแลให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 โปร่งใส	 และเอ้ือต่อการใช้สิทธิของ	
	 	 	 	 ผู้ถือหุ้น
(1)	 คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดวัน เวล� ท่ีเหม�ะสม และเพียงพอต่อก�รอภิปร�ย และกำ�หนดสถ�นท่ีประชุมท่ีสะดวกต่อก�รเดินท�ง  
 โดยในปี 2564 คณะกรรมก�รบรษัิทไดม้มีตกิำ�หนดให้จดัก�รประชมุผูถ้อืหุ้นข้ึนในวนัท่ี 28 เมษ�ยน 2564 เวล� 10.00 - 12.00 น. ณ อ�ค�ร  
 หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชด�ภิเษก ห้วยขว�ง กรุงเทพฯ แต่เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ COVID-19 มีก�รระบ�ดระลอกใหม่ 
 เป็นวงกว้�งหล�ยเขตพื้นที่ ส่งผลให้รัฐบ�ลได้ออกข้อกำ�หนดต�มคว�มในม�ตร� 9 แห่งพระร�ชกำ�หนดก�รบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ 
 ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ประก�ศ ณ วันที่ 3 มกร�คม 2564 โดยกำ�หนดห้�มจัดกิจกรรมที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รแพร่โรคในเขตพื้นที่ 
 สถ�นก�รณ์ที่กำ�หนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งมีผู้เข้�ร่วมเป็นจำ�นวนม�กและมีโอก�สติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่�ย เช่น ก�รประชุม สัมมน�  
 ก�รจดัเลีย้ง ก�รแจกจ�่ยอ�ห�รหรือสิง่ของต�่ง ๆ  ดว้ยสถ�นก�รณไ์มป่กตแิละก�รบังคบัใช้พระร�ชกำ�หนดดงักล�่ว บรษัิทจงึแจง้เปลีย่นแปลง 
 รูปแบบก�รประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เป็นก�รจัดก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยวันกำ�หนดร�ยช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธ ิ
 ในก�รเข้�รว่มประชุมส�มญัผูถ้อืหุ้นประจำ�ปี 2564 และสทิธใินก�รรบัเงนิปันผล (Record Date) ยงัคงเป็นวนัเดมิคอื วนัท่ี 10 มีน�คม 2564  
 รวมท้ังว�ระก�รประชุมต�มเดิม ซ่ึงบริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นถึงก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบก�รประชุมดังกล่�วผ่�นระบบของตล�ดหลักทรัพย์ฯ  
 ในวันที่ 21 เมษ�ยน 2564
(2) ไม่มีก�รจำ�กัดโอก�สในก�รเข้�ร่วมประชุมหรือสร้�งภ�ระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีก�รกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำ�เอกส�ร 
 หรือหลักฐ�นแสดงตนเกินกว่�ท่ีกำ�หนดไว้ ท้ังนี้บริษัทได้อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ส�ม�รถร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยก�รจัดส่ง 
 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซ่ึงผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนได้ พร้อมร�ยละเอียดวิธีก�รมอบฉันทะในก�รประชุม 
 ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ผู้ถือหุ้นส�ม�รถด�วน์โหลดได้จ�กเว็บไซต์ของบริษัท  
 นอกจ�กนี้ ยังมีร�ยชื่อพร้อมประวัติกรรมก�รอิสระให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย
 สำ�หรบันกัลงทุนสถ�บัน เพ่ือเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รรว่มประชุม บรษัิทไดต้ดิตอ่กบันกัลงทุนสถ�บันเพ่ือประส�นง�นก�รจดัเตรยีม 
 หนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อคว�มสะดวกในก�รลงทะเบียนร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(3)	 คณะกรรมก�รบรษัิทสง่เสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสยีง และนำ�เทคโนโลยมี�ใช้ในก�รประชมุส�มญัผูถ้อืหุ้นดว้ยก�รใช้ Barcode ในก�รลงทะเบียน  
 ก�รลงคะแนนเสียง ก�รนับคะแนน และแสดงผล เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ� โดยในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564  
 บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนร่วมประชุมผ่�นระบบก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทผู้ให้บริก�ร ซ่ึงได้รับก�รรับรองระบบ 
 ก�รควบคุมก�รประชุมผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ�กสำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมไม่น้อยกว่� 60 น�ที  
 และส�ม�รถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนกว่�ก�รประชุมจะแล้วเสร็จ ตลอดจนจัดให้มีก�รบันทึกเสียงและภ�พของก�รประชุมตลอดระยะเวล� 
 ท่ีมีก�รถ่�ยทอดก�รประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และบันทึกข้อมูลจร�จรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้�ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐ�น 
 ต�มกฎหม�ย
(4)	 ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นทำ�หน�้ท่ีดแูลให้ก�รประชมุเป็นไปต�มกฎหม�ย กฎเกณฑท่ี์เกีย่วข้อง และข้อบังคบัของบรษัิท  
 พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวล�สำ�หรับแต่ละว�ระอย่�งเหม�ะสม และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มเห็นและตั้งคำ�ถ�มหรือเสนอคว�มคิดเห็น 
 ต่อท่ีประชุมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทได้ ในกรณีท่ีไม่มีผู้ถ�ม ต้องมีก�รบันทึกไว้ว่� ประธ�นเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นซักถ�มแล้ว แต่ไม่มี 
 ผู้ใดสอบถ�ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้�ประชุมได้รับทร�บ
(5) ไม่มีก�รเพิม่ว�ระก�รประชุมหรือเปลีย่นแปลงข้อมูลท่ีสำ�คญัโดยไมแ่จง้ให้ผูถ้อืหุ้นทร�บลว่งหน�้ นอกเหนอืจ�กท่ีระบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม 
 ผู้ถือหุ้น หรือแจกเอกส�รเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่�เป็นก�รลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้
(6) กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และสักขีพย�นในก�รตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี
(7) ก่อนเริ่มก�รประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำ�นวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีก�รประชุม  
 ก�รลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละว�ระต�มกฎหม�ยและข้อบังคับของบริษัท
(8) ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ประธ�นที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล
(9) มีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสักขีพย�นในก�รตรวจนับคะแนน และเปิดเผยผลก�รลงคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  
 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละว�ระให้ท่ีประชุมรับทร�บพร้อมท้ังบันทึกไว้ในร�ยง�นก�รประชุม ท้ังนี้ บริษัทได้เผยแพร ่
 เอกส�รร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ผ่�นเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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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 sets a reasonable and sufficient date for discussion and set a meeting venue convenient for travel. In 2021,  
 the Board of Directors has resloved to hold a shareholders' meeting on 28 April 2021 from 10.00 - 12.00 Hrs. at the auditorium  
 of Muang Thai Life Assurance, Ratchadaphisek Road, Huai Khwang, Bangkok, but due to the COVID-19 outbreak with  
 new surge in many areas, the Government has decided to establish a measure under Section 9 of Section 9 of the Emergency  
 Decree on Public Administration in Emergency Situations B.E. 2548 (2005)(No. 16) announced on 3 January 2021.   
 It prohibits activities that are susceptible to disease transmission in the red zone, as there will be many participants and  
 there is an opportunity to easily contact each other, such as meetings, seminars, banquets, distributions of food or items  
 with unusual circumstances.  According to the enforcement of the said royal decree, the Company has informed the change  
 of the format of Annual Shareholders' Meeting 2021 to an electronic meeting (E-AGM).  The date of determining the list  
 of shareholders entitled to participate in the Annual General Shareholders' Meeting 2021 and the right to receive dividends  
 (Record Date) remains the same on 10 March 2021, as well as the agenda. The Company has informed the shareholders  
 about such changes through the SETLink on 21 April 2021.
(2) There is no restriction on the opportunity to attend the meeting or create a burden for the shareholders, as it is no  
 requirement for shareholders or proxies to bring documents or proof of identity beyond the limit.  The Company has facilitated  
 the shareholders who are unable to attend the meeting in person by delivering a proxy form B, which shareholders can set  
 the direction of the vote with details of the method of assigning proxy along with the meeting invitation.  As for the proxy  
 form B and C, the shareholders can download it from the Company's website.  There is also a list with an independent  
 directors' profile for shareholders to choose as a proxy.
 For institutional investors, in order to facilitate their participation in the meeting, the Company has contacted institutional  
 investors to coordinate the preparation of proxies prior to the meeting, in order to facilitate registration for the shareholders'  
 meeting.
(3) The Board encourages the use of voting ballots and the use of technology in meeting by using barcode to register the voting,  
 counting, and display results for convenience, fast and accuracy.  In the AGM 2021, the Company has opened for  
 shareholders to register for the meeting through the electronic conference system of E-AGM service provider certified by  
 the Electronic Transactions Development Agency (ETDA), no less than 60 minutes in advance of the meeting and can  
 continue to register until the meeting is completed.  There are also audio and visual recordings of the meeting for the entire  
 period of the meeting, and record electronic traffic information of all participants as evidence according to the law.
(4)	 The 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 or express opinions related to the Company.  In the  
 case where it is no question, it must be noted that the Chairman has given the shareholders an opportunity to ask  
 questions but no one asks in order to allow the shareholders who are not present in the meeting to be informed.
(5) There is no addition to the agenda or alteration of important information without prior notice to the shareholders other  
 than what specified in the invitation, or the distribution of additional documents at the meeting.  This is considered as depriving  
 the right of the shareholders who do not to attend the meeting in person.
(6) Directors, executives, auditors and witnesses should attend the meeting to witness the vote counting annually.
(7) According to the laws and the Article of Association, 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) The Chairman of the shareholders’ meeting will allow the shareholders to vote on the agenda of appointment of each director  
 individually.
(9) The voting ballot is used and an independent person is present to witness the counting of the votes and disclose the results  
 of agree or disagree votes and voided ballots at each session to the meeting. The Company has published the minutes of  
 the Annual
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หลักปฏิบัติที่  8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม	และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(1) คณะกรรมก�รบริษัทดูแลให้มีก�รเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลก�รลงคะแนนเสียงภ�ยในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่�นระบบข่�ว 
 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นพร้อมผลก�ร 
 ลงคะแนนเสียงในแต่ละว�ระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ ภ�ยหลังเสร็จสิ้น 
 ก�รประชุมในวันที่ 28 เมษ�ยน 2564
(2) ส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�น ก.ล.ต. ในวันที่ 12 พฤษภ�คม 2564 ภ�ยในระยะเวล�  
 14 วัน นับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยง�นร�ชก�รอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องภ�ยใน 
 ระยะเวล�ท่ีกำ�หนด พร้อมท้ังได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ท้ังภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ เพื่อเป็นช่องท�งให้ผู้ถือหุ้นรับทร�บและ 
 ส�ม�รถตรวจสอบข้อมูลได้
(3) ดูแลให้ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นมีก�รบันทึกข้อมูลที่สำ�คัญดังนี้
 (3.1) ร�ยช่ือ พร้อมตำ�แหน่งของ กรรมก�ร และผู้บริห�รท่ีเข้�ร่วมประชุม และสัดส่วนท่ีกรรมก�รท่ีเข้�ร่วมประชุม และท่ีไม่ได้เข้�ร่วมประชุม
 (3.2) วิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลก�รลงคะแนนของแต่ละว�ระ ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564  
  ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงคะแนนเสียงแยกร�ยว�ระผ่�นระบบก�รประชุมผู้ถือหุ้นผ่�นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ ในลักษณะเดียวกัน 
  กับก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียงในก�รประชุมแบบปกติ และเพื่อคว�มโปร่งใสในก�รนับคะแนนเสียงในก�รประชุม
 (3.3) ประเด็นคำ�ถ�มคำ�ตอบในท่ีประชุม รวมท้ังช่ือ-น�มสกุลของผู้ถ�มและผู้ตอบ บริษัทได้มีก�รเผยแพร่เอกส�รดังกล่�วผ่�นเว็บไซต ์
  ของบริษัท โดยมีร�ยละเอียดปร�กฏในร�ยง�นประชุมเป็นไปอย่�งถูกต้องและครบถ้วน

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่�ง ๆ ที่กำ�หนดโดยสำ�นักง�น ก.ล.ต. ตล�ดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยง�น
ภ�ครัฐอื่นที่เกี่ยวข้องอย่�งเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยได้ทร�บอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้  
และทันเวล� ผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์ฯ สำ�นักง�น ก.ล.ต. เว็บไซต์ของบริษัท และเอกส�รท่ีมีก�รเผยแพร่หรือจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น  
เช่น หนังสือเชิญประชุม ร�ยง�นประชุม และแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) ต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด 
นอกจ�กนี้บริษัทได้ดูแลติดต�มปรับปรุงข้อมูลต่�งๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่�งสม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ยเชื่อ
มั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจที่โปร่งใส

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับต่าง ๆ 
ที่กำาหนดโดยสำานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่น

ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งได้เปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนและ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

เชื่อถือได้ และทันเวลา
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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 supervises the disclosure of the resolution of the meeting with the results of the voting by the next day after the  
 shareholders' meeting through the SETLink and on the Company's website.  In 2021, the Company has disclosed the  
 resolution of the meeting with the results of voting at each session, which is divided into agree, disagree, abstain and voided  
 ballot in Thai and English after the end of the meeting on 28 April 2021.
(2) The Board should ensure that minutes of the shareholders’ meeting is submitted to the Stock Exchange of Thailand and  
 the Securities and Exchange Commission on 12 May 2021 within 14 days from the shareholders’ meeting date through  
 the system of the Stock Exchange of Thailand and other relevant government agencies within the stipulated timeline period,  
 as well as disclosed on the Company's website in Thai and English as a means for shareholders to be informed and able  
 to check the information.
(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 and executives with positions, and the proportion of attending and absenting directors;
 (3.2) Voting and vote counting methods, meeting resolutions, and voting results for each proposed resolution of the AGM  
  2021 where the shareholders can vote separately through the electronic system provided by the Company in the same  
  way as for the use of voting ballots at the regular meeting and for the transparency of the vote at the meeting; and
 (3.3) Questions asked and answers provided during the meeting, including the identity of the persons asking and  
  answering the questions has been published on the Company's website.  The details appear in the minutes of meeting  
  are accurate and complete.

In 2021, the Company has complied with various laws, rules or regulations established by SEC, SET and other relevant  
government agencies strictly, as well as disclosed accurate, complete and reliable information to investors and stakeholders 
in timely manner through the channels of the SET, SEC and the Company's website and documents that are published or  
delivered to shareholders, such as meeting invitation, minutes and annual report (Form 56-1 One Report) as required by the law.   
In addition, the Company has regularly monitored and updated information to ensure that all shareholders and stakeholders  
have confidence in transparent business practices of the Company.

In 2021, the Company has complied with various laws, rules  
or regulations established by SEC, SET and other relevant  

government agencies strictly, as well as disclosed accurate,  
complete and reliable information to investors and stakeholders 

 in timely
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 6.2	 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำ�จริยธรรมท�งธุรกิจ ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษร ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท เพื่อเป็นแนวท�ง
ปฏิบัติท่ีดีให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นได้ยึดมั่นในก�รปฏิบัติง�น เพื่อให้ดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งซ่ือสัตย์บนพื้นฐ�นก�รมีจริยธรรม  
ซ่ึงครอบคลุมถึงก�รดูแลผู้มีส่วนได้เสีย ร�ยก�รระหว่�งกัน ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ก�รดูแลทรัพย์สิน ก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและ 
ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท และก�รป้องกันคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ โดยบริษัทได้อบรมจริยธรรมท�งธุรกิจให้พนักง�นรับทร�บ ทั้งนี้ 
บรษัิทกำ�หนดให้กรรมก�ร ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�นตอ้งถอืปฏบัิตติ�มจรยิธรรมท�งธรุกจิอย่�งเครง่ครดั ก�รละเลยหรอืฝ�่ฝนืใด ๆ  จะไดร้บัก�รลงโทษ 
ท�งวินัยและ/หรือกฎหม�ยแล้วแต่กรณี และในกรณีพบเห็นก�รปฏิบัติท่ีอ�จขัดต่อจริยธรรมท�งธุรกิจ ให้พนักง�นร�ยง�นแก่ผู้บังคับบัญช�  
หรือฝ่�ยทรัพย�กรบุคคล หรือฝ่�ยกำ�กับและส่งเสริมบรรษัทภิบ�ล หรือฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน แล้วแต่กรณี ผ่�นช่องท�งก�รร้องเรียนหรือ 
แจ้งเบ�ะแสที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมท�งธุรกิจที่เว็บไซต์บริษัท www.muangthaiinsurance.com

 6.3	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย	แนวปฏิบัติ	ระบบการกำากับดูแลกิจการ 
	 	 	 ในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

ในปี 2564 คณะกรรมก�รบริษัทอนุมัติก�รปรับปรุงนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ให้สอดคล้องกับกฎหม�ย
และเกณฑ์ด้�นก�รกำ�กับดูแลกจิก�รท่ีดีของหน่วยง�นกำ�กับดูแลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในก�รทำ�ง�นสำ�หรับผู้บริห�รและพนักง�น 
ของบริษัท ดังนี้

เพิ่มข้อความหลักปฏิบัติที่	3:	เสริมสร้�งคณะกรรมก�รบริษัทที่มีประสิทธิผล (1) ด้�นคุณสมบัติ คณะกรรมก�รบริษัทเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที ่
หล�กหล�ย และเหม�ะสม ท้ังในด�้นคว�มรู้ ทักษะ ประสบก�รณ ์และคว�มส�ม�รถ และคณุลกัษณะท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิประกนัวนิ�ศภยั เป็นบุคคล
ที่มีคว�มเข้�ใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล ส�ม�รถให้คว�มเห็นที่เป็นอิสระ และแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ 
รวมถึงต้องมีกรรมก�รที่มีคว�มรู้ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศอย่�งน้อย 1 ท่�น และ กรรมก�รบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� 34 แห่ง
พระร�ชบัญญตัปิระกนัวนิ�ศภยัพ.ศ. 2535 และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�ร
ที่ดีของบริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2562 รวมถึง พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535

เพิ่มคำาประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับ “คำ�ประก�ศคว�มเป็นส่วนตัว” จำ�นวน 6 ฉบับ เมื่อวันที่ 1 ตุล�คม 2564 ได้แก่ 
คำ�ประก�ศเกี่ยวกับคว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับผู้ถือหุ้น และกรรมก�รบริษัท คำ�ประก�ศเกี่ยวกับคว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับลูกค้� คำ�ประก�ศเกี่ยวกับ
คว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับพนักง�น และผู้ฝึกง�น คำ�ประก�ศเกี่ยวกับคว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับผู้สมัครง�น และผู้สมัครฝึกง�น คำ�ประก�ศเกี่ยวกับ 
คว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับคู่ค้�และบุคคลภ�ยนอก คำ�ประก�ศเกี่ยวกับคว�มเป็นส่วนตัวสำ�หรับผู้เข้�ร่วมกิจกรรม หรือผู้เข้�ม�ติดต่อ เป็นต้น  
เพื่อเป็นแนวท�งปฏิบัติสำ�หรับผู้บริห�รและพนักง�นของบริษัทในก�รปฏิบัติง�นหรือดำ�เนินก�รท่ีเกี่ยวกับก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป  
ทั้งนี้ นโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท จะปร�กกฎบนเว็บไซต์บริษัท www.muangthaiinsurance.com

6.3.2 การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มาปรับใช้

บรษัิทมีกระบวนก�รในก�รทบทวนก�รนำ�หลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดสีำ�หรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของสำ�นกัง�น ก.ล.ต. ไปปรบัใช้ 
ให้เหม�ะสมกับบริบทท�งธุรกิจ อย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

ท้ังนี้ ในก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมของก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 นั้น คณะกรรมก�ร 
ได้นำ�หลักปฏิบัติ (CG Code)ไปปรับใช้แล้วเป็นส่วนใหญ่ และได้บันทึกเหตุผลไว้ เป็นส่วนหนึ่งของก�รพิจ�รณ�และทบทวนนั้นแล้ว
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 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	 Significant	change	and	development	of	policies,	guidelines	and	corporate	governance	system	 
	 	 	 in	the	past	year

6.3.1 Significant changes and developments regarding the review of corporate governance policies, practices  
  and systems

In 2021, the Board of Directors approved the update of the good corporate governance policy 2017 to be in line with the laws 
and the good governance requirements by relevant regulator as a practice and guideline for the executives and employees of 
the Company as follows:

Added	more	details	to	Principle	3:	Strengthen the Board of Directors effectiveness (1) The Board of Directors should have good 
and suitable qualifications in terms of knowledge, skill, experience and competence of non-life insurance business, understand  
the business, have a broad vision, can give an independent opinion and guidelines for conducting business effectively.  The Board 
of Directors should consist of at least 1 director who has knowledge of information technology and must not have any prohibited 
characteristics under Section 34 of the Non-life Insurance Act B.E. 2535, the Notification of the Insurance Commission on Good 
Corporate Governance of Non-life Insurance Companies B.E. 2562 and Public Company Limited Act B.E. 2535.
Added	6	notices	under	the	privacy	policy regarding “privacy notice” on 1 October 2021, including a privacy notice for shareholders  
and directors of the Company, a privacy notice for customers, a privacy notice for employees and interns, a privacy notice for 
job applicants and internship applicants, a privacy notice for business partners and third parties, a privacy notice for participants 
in events or guests, etc. There are used as a guideline for executives and employees of the Company to perform or carry  
out work related to the protection of personal data.  The Company's privacy policy will appear on the Company's website  
www.muangthaiinsurance.com.

6.3.2 Adoption of good corporate governance principles for listed companies 2017 (CG Code)

The Company has a process to review the implementation of good corporate governance principles for listed companies 2017 
(CG Code) by the SEC in order to ensure the appropriate adoption to fit the business context at least once a year.

In reviewing the compliance of good corporate governance principles for listed companies 2017 (CG Code), the Board of Directors 
has largely adopted the CG Code and the reasons have been recorded as part of the consideration and review.
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 7.1	 Corporate	Governance	Structure	as	of	1	January	2022
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 7.2	 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมก�รทั้งคณะจำ�นวนทั้งสิ้น 16 ท่�น ซึ่งมีจำ�นวนกรรมก�รอิสระ 6 ท่�น คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมก�รทั้งหมด

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ดังรายนามต่อไปนี้
 1. น�ยโพธิพงษ์  ล่ำ�ซำ� ประธ�นกรรมก�ร
	2. น�ยชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์ รองประธ�นกรรมก�ร
	3. น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ� รองประธ�นกรรมก�ร
 4. น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�รผู้จัดก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 5. น�ยส�ระ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
 6. น�ยสมเกียรติ  ศิริช�ติไชย กรรมก�ร
 7. น�งปุณฑริก�  ใบเงิน กรรมก�ร
 8. น�ยแฟรงค์  โยฮ�น  เจอร์ร�ด  แวน  แคมเพน กรรมก�ร
	9. น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว กรรมก�ร
	10. น�ยธนวรรธน์  พลวิชัย กรรมก�ร
11. น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมก�รอิสระ ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
   กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
12. น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมก�รอิสระ ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห� และกำ�หนดค่�ตอบแทน 
   และกรรมก�รตรวจสอบ
13. น�ยประเวช  องอ�จสิทธิกุล กรรมก�รอิสระ
14. น�ยบุญชัย  โชควัฒน� กรรมก�รอิสระ กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
15. น�ยพิล�ศ  พันธโกศล กรรมก�รอิสระ และกรรมก�รตรวจสอบ
	16. น�ยกำ�พล  ศรธนะรัตน ์ กรรมก�รอิสระ

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมก�รสองคนลงล�ยมือชื่อร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท ยกเว้น น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  น�ยพิล�ศ  
พันธโกศล  น�ยประเวช  องอ�จสิทธิกุล  น�ยบุญชัย  โชควัฒน�  น�ยธนวรรธน์  พลวิชัย  และน�ยกำ�พล  ศรธนะรัตน์ ไม่มีอำ�น�จลงล�ยมือ
ชื่อ และยกเว้น น�ยแฟรงค์  โยฮ�น  เจอร์ร�ด  แวน  แคมเพน และน�ยฮ�น  ม็อง  ซิว ลงล�ยมือชื่อร่วมกันไม่ได้

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท
 1.1 กำ�กับ ติดต�ม และดูแลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และบรรลุต�มวัตถุประสงค์และ 
  เป้�หม�ยหลักขององค์กร
 1.2 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม และมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
 1.3 ห�รือร่วมกับกรรมก�รผู้จัดก�รในก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และมีม�ตรก�รในก�รกำ�กับดูแลให้เรื่องสำ�คัญ 
  ได้ถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม
 1.4 มีก�รจัดสรร และควบคุมเวล�ให้เพียงพอและเหม�ะสม สำ�หรับให้ฝ่�ยจัดก�รเสนอเรื่อง และเหม�ะสมสำ�หรับกรรมก�รที่จะอภิปร�ย 
  ในประเด็นที่สำ�คัญอย่�งทั่วถึง และส่งเสริมให้กรรมก�รได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้คว�มเห็นได้อย่�งอิสระ
 1.5 ให้คว�มสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร และระหว่�ง 
  คณะกรรมก�รบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร
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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 16 directors, 6 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. Ms. Sujitpan  Lamsam Vice Chairman
 4. Mrs. Nualphan  Lamsam President and Chief Executive Officer 
 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.  Han  Mong  Siew Director
	10. Mr. Thanawat  Phonwichai Director
11. Mr. Chusak  Direkwattanachai Independent Director, Chairman of the Audit Committee
   and Member of the Nomination and Remuneration Committee
12. Mr. Asoke  Wongcha-um Independent Director, Chairman of the  Nomination and
   Remuneration Committee and Member of the Audit Committee
13. Mr. Pravej  Ongartsittigul Independent Director
14. Mr. Boonchai  Chokwattana Independent Director and Member of the Nomination and
   Remuneration Committee
15. Mr. Pilas  Puntakosol Independent Director and Member of the Audit Committee 
16. Mr. Kumpol  Sontanarat Independent Director

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, Mr. Thanavath  Phonvichai and Mr. Kumpol  Sontanarat  
are not authorized to sign and except Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen and Mr. Han  Mong  Siew 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.
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(2)	 บทบ�ทหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร
 2.1 กรรมก�รผู้จัดก�รร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท
 2.2 กรรมก�รผู้จัดก�รเป็นสม�ชิกของคณะอำ�นวยก�รบริห�ร
 2.3 มีอำ�น�จในก�รบริห�รง�น ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ท�งธุรกิจก�รบริห�ร 
  งบประม�ณก�รปฏิบัติง�น ก�รลงทุน และก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภ�ระของบริษัท
 2.4 มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
 2.5 มีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รระดับปฏิบัติก�รชุดต่�ง ๆ ต�มคว�มเหม�ะสมของลักษณะก�รดำ�เนินธุรกิจ
 2.6 มีอำ�น�จในก�รอนุมัติและจัดก�รค่�ใช้จ่�ยในจำ�นวนเงินที่กำ�หนดไว้ไม่เกินอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย ทั้งนี้ กรรมก�รผู้จัดก�ร 
  ไม่ใช้อำ�น�จหน้�ที่ของตน ในกรณีที่ตนอ�จมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท
 2.7 ในกรณีท่ีกรรมก�รผู้จัดก�รได้มอบอำ�น�จให้บุคคลอ่ืนกระทำ�ก�รแทนตนเอง ขอบเขตก�รมอบอำ�น�จของ บุคคลดังกล่�วจะต้อง 
  ไม่รวมถึงก�รอนุมัติให้ทำ�ร�ยก�รที่ผู้รับมอบอำ�น�จอ�จมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท
(3) บทบ�ทหน้�ที่ของคณะกรรมก�ร
 3.1 กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัทให้สอดคล้องต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุม 
  ผู้ถือหุ้น
 3.2 ควบคมุและดแูลให้ฝ�่ยบริห�รดำ�เนนิก�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไวอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล เพือ่รกัษ�ผลประโยชน์ 
  ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
 3.3 ประส�นง�นระหว่�งผู้ถือหุ้นกับฝ่�ยบริห�ร ดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบริษัทกับผู้บริห�ร
 3.4 กำ�กับดูแลก�รลงทุน ก�รขย�ยกิจก�ร ก�รจัดห� ข�ย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
 3.5 ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริห�รระดับสูง รวมท้ังคัดเลือก และเสนอช่ือบุคคลในก�รพิจ�รณ�เลือกตั้ง 
  เป็นกรรมก�รบริษัทโดยผู้ถือหุ้น
 3.6 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�แต่งตั้ง
 3.7 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ย
 3.8 มีอำ�น�จกระทำ�ก�รใด ๆ ต�มที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหม�ย
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(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 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
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 7.3	 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำ�คัญได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอ
แนวท�งพิจ�รณ�ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบต่อไป

7.3.1 ข้อมูลของกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด

คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีคว�มรู้ในก�รสอบท�นงบก�รเงิน มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังร�ยน�มต่อไปนี้
	1. น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย ประธ�น
	2. น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมก�ร
	3. น�ยพิล�ศ  พันธโกศล กรรมก�ร
โดยมีน�งส�วกนกธร  พร�มไทย ผู้อำ�นวยก�ร ผู้บริห�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังร�ยน�มต่อไปนี้
 1. น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธ�น
	2. น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมก�ร
	3. น�ยบุญชัย  โชควัฒน� กรรมก�ร
โดยมีร้อยเอกหญิงชญ�ด�  หนีพ�ล รองกรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร ทำ�หน้�ท่ีเลข�นุก�รคณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

คณะอำานวยการบริหาร
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังร�ยน�มต่อไปนี้
	1. น�ยสมเกียรติ  ศิริช�ติไชย ประธ�น
	2. น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	3. น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	4. น�ยส�ระ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	5. น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว กรรมก�ร
	6. น�ยว�สิต  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	7. น�ยเอเดรียน  ลิม กรรมก�ร
	8. น�ยสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล กรรมก�ร
	9.	น�งปุณฑริก�  ใบเงิน กรรมก�ร และเลข�นุก�ร
โดยมี น�งปุณฑริก�  ใบเงิน ผู้บริห�รสูงสุดท�งด้�นก�รเงิน ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะอำ�นวยก�รบริห�ร

คณะกรรมการลงทุน
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังร�ยน�มต่อไปนี้
 1. น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ� ประธ�น
	2. น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
 3. น�งปุณฑริก�  ใบเงิน กรรมก�ร
	4. น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว กรรมก�ร
โดยมี น�ยวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ผู้บริห�ร BU ลงทุน ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�รลงทุน
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 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, Head of 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;

Executive Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
	1. Mr. Somkiat  Sirichatchai Chairman
	2. Ms. 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. Mrs. Puntrika  Baingern Member and Secretary
By having Mrs. Puntrika  Baingern, Chief Financial Officer, as the Secretary
 
Investment Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
	1. Ms. 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
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ดังร�ยน�มต่อไปนี้
	1. น�ยสมเกียรติ  ศิริช�ติไชย ประธ�น
	2. น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	3. น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
	4. น�งปุณฑริก�  ใบเงิน กรรมก�ร
	5. น�ยสุธี  โมกขะเวส กรรมก�ร
	6. น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว กรรมก�ร
	7. น�ยฮ�ร์วีย์  แชมเบอร์เลง กรรมก�ร
	8. น�ยเอเดรียน  ลิม กรรมก�ร
	9. น�ยว�สิต  ล่ำ�ซำ� กรรมก�ร
10. น�ยสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล กรรมก�ร
11. น�ยประวิทย์ จิม�กร กรรมก�ร
12. น�ยพงศธร  เลี่ยมน�ค กรรมก�ร
โดยมี น�ยนฤดล  สกลุไพศ�ลทรัพย์ ผูอ้ำ�นวยก�ร ผูบ้ริห�รฝ�่ยบรหิ�รคว�มเสีย่งองคก์ร ทำ�หน�้ท่ีเลข�นกุ�รคณะกรรมก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง

7.3.2 ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีมีคว�มสมบูรณ์ ถูกต้อง เช่ือถือได้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลท่ีสำ�คัญโดยครบถ้วนและเป็นไปต�ม 
  ม�ตรฐ�นบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
	2. สอบท�นและประเมินผลให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) ระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) และระบบ 
  ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ต�มกรอบที่ได้รับก�รยอมรับเป็นม�ตรฐ�นส�กล รวมถึงกำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่  
  คว�มรับผิดชอบ และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย เลิกจ้�ง 
  หัวหน้�ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
 3. สอบท�นให้บรษัิทปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว่�ดว้ยก�รประกนัวนิ�ศภยั ขอ้กำ�หนดของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิ 
  ประกันภัย กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	4. พิจ�รณ� คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคว�มเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้�ที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว  
  รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมด้วยอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง
	5.	ให้ข้อเสนอแนะแกฝ่�่ยบรหิ�รเพือ่ก�รกำ�กบัดแูลก�รปฏบิตังิ�นให้เป็นไปอย่�งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล และร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท 
  เพ่ือดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข ภ�ยในเวล�ท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย 
  ว่�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ� ดังต่อไปนี้
  5.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
  5.2 ก�รทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีคว�มบกพร่องที่สำ�คัญในระบบควบคุมภ�ยใน
  5.3 ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์  
   หรอืกฎหม�ยอืน่ท่ีเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษัิท ห�กคณะกรรมก�รบรษัิทหรอืผูบ้รหิ�รไม่ดำ�เนนิก�รให้มกี�รปรบัปรงุแกไ้ขภ�ยในเวล� 
   ต�มท่ีคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนด คณะกรรมก�รตรวจสอบจะต้องร�ยง�นต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม 
   ก�รประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่ชักช้�
 6.	แสดงคว�มเห็นประกอบร�ยง�นผลก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทโดยรวมต่อคณะกรรมก�รบริษัท
	7.	สอบท�นประสิทธิภ�พในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รฉ้อฉลของบริษัทเพ่ือให้แน่ใจว่�ได้ดำ�เนินก�รต�มม�ตรฐ�นท่ีเหม�ะสม กรณีได้รับ 
  ร�ยง�นก�รฉ้อฉล และพบว่�ก�รฉ้อฉลหรือก�รกระทำ�ใดซึ่งส่งผลกระทบร้�ยแรงต่อฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�น หรือชื่อเสียงของบริษัท 
  ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นตอ่คณะกรรมก�รบริษัทเพือ่ดำ�เนนิก�รแกไ้ขภ�ยในระยะเวล�ท่ีเหม�ะสมโดยไมช่กัช้� ต�มท่ีคณะกรรมก�ร 
  ตรวจสอบเห็นสมควร ห�กคณะกรรมก�รบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้มีก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในระยะเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบ 
  กำ�หนด ให้กรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นก�รกระทำ�ดังกล่�วต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย
	8. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รท่ีอ�จมคีว�มขัดแยง้ท�งผลประโยชน ์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์ 
  ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
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Risk Management Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
	1. Mr. Somkiat  Sirichatchai  Chairman
	2. Ms. 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.Prawith  Jimarkorn  Member
12. Mr. Pongsathorn  Liamnak  Member
By having Mr. Narudon  Sakulpaisansap, Head of Risk Management Department, as the Secretary

7.3.2 Scope of Authorities and Responsibilities of the Sub-Committees

Scope of Authorities and Responsibilities of the Audit Committee
	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.
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	9.	จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซ่ึงร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�น 
  คณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่�งน้อยดังต่อไปนี้
  9.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัท
  9.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษัท
 	9.3 คว�มเห็นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือกฎหม�ย 
   ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  9.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
 	9.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์
 	9.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ และก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
  9.7 คว�มเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมก�รตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตร
  9.8 ร�ยก�รอ่ืนท่ีเห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทร�บภ�ยใต้ขอบเขตหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
	10. สอบท�นคว�มถูกต้องของเอกส�รอ้�งอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับม�ตรก�รคอรัปชั่นของบริษัท ต�มโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของ 
  ภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นทุจริต
	11. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มท่ีคณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในกรณีท่ีจำ�เป็นคณะกรรมก�ร 
  ตรวจสอบอ�จขอคำ�ปรึกษ�จ�กที่ปรึกษ�ภ�ยนอก หรือผู้เชี่ยวช�ญท�งวิช�ชีพเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบได้ ด้วยค่�ใช้จ่�ยของบริษัท

ในกรณท่ีีมีก�รเปลีย่นแปลงหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ให้บรษัิทแจง้มตเิปลีย่นแปลงหน�้ท่ีและจดัทำ�ร�ยช่ือและขอบเขตก�รดำ�เนนิง�นของ
คณะกรรมก�รตรวจสอบท่ีมีก�รเปลีย่นแปลงต�มแบบท่ีสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิประกนัภยัและตล�ดหลกัทรพัย์
กำ�หนด และนำ�ส่งต่อสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัยภ�ยใน15 วันทำ�ก�รและตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยใน  
3 วันทำ�ก�รนับแต่วันที่มีก�รเปลี่ยนแปลงดังกล่�ว

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	1. กำ�หนดนโยบ�ย หลกัเกณฑ ์และวธิกี�รในก�รสรรห�กรรมก�รบรษัิท กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดยอ่ยต�่ง ๆ  ท่ีไดร้บัมอบหม�ยอำ�น�จหน�้ท่ี 
  และคว�มรบัผดิชอบโดยตรงจ�กคณะกรรมก�รบรษัิท และกำ�หนดนโยบ�ย หลกัเกณฑ ์และวธิกี�รสรรห�ผูบ้รหิ�รระดบัสงูตัง้แตร่ะดบักรรมก�ร 
  ผู้จัดก�รขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ
	2. สรรห� คดัเลอืก และเสนอชือ่บุคคลท่ีมคีณุสมบัตเิหม�ะสมสำ�หรบัตำ�แหนง่กรรมก�รบรษัิท กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยฯ และผูบ้รหิ�ร 
  ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมก�รผู้จัดก�รขึ้นไป ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
	3. กำ�หนดนโยบ�ยและจำ�นวนค่�ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนท่ีให้แก่กรรมก�รบริษัท กรรมก�รชุดย่อยฯ และผู้บริห�รระดับสูงตั้งแต่ระดับ 
  กรรมก�รผู้จัดก�รขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�
	4.	กำ�หนดแนวท�งก�รประเมินผลง�น และสอบท�นผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมก�รผู้จัดก�รข้ึนไป  
  เพื่อพิจ�รณ�ปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยจะต้องคำ�นึงถึงหน้�ท่ี คว�มรับผิดชอบ และคว�มเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงให้คว�มสำ�คัญกับ 
  ก�รเพิ่มมูลค่�ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะย�วประกอบก�รพิจ�รณ�ประเมินผลด้วย
	5. พิจ�รณ�ให้คำ�แนะนำ�เรื่องนโยบ�ยก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล และนโยบ�ยเกี่ยวกับโครงสร้�งผลตอบแทนพนักง�น
	6. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย

บทบาทและหน้าที่ของคณะอำานวยการบริหาร
	1.	ประส�นง�นร่วมกับคณะผู้บริห�รในเรื่องต่�ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจประจำ�วันของบริษัท และก�รปฏิบัติของคณะผู้บริห�รต�ม 
  แผนง�นและงบประม�ณ
	2.	พิจ�รณ�ตัดสินใจในเรื่องที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยจะต้องมีก�รทบทวนและปรับปรุงให้เหม�ะสมต�มที่คณะกรรมก�ร 
  บริษัท พิจ�รณ�เห็นสมควร 
	3.	พิจ�รณ�ให้ก�รอนุมัติ และ/หรือให้คว�มเห็นชอบประเด็นในก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติที่มีก�รนำ�เสนอโดยผู้บริห�ร
	4.	พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ท่ีอยู่เหนือจ�กประเด็นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติและ/หรือนอกเหนือจ�กขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติต�มแผนธุรกิจและ 
  งบประม�ณซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถ�นะท�งก�รเงิน ผลประกอบก�ร หรือชื่อเสียงของบริษัท
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	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.
	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.

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.
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ขอบเขตของอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ คณะกรรมการลงทุน
 1. กำ�หนดกลยุทธ์ก�รลงทุนในภ�พรวม โดยก�รพิจ�รณ�ต้องคำ�นึงถึงกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยง�นที่กำ�กับก�รลงทุน และสอดคล้องกับ 
  กรอบนโยบ�ยก�รลงทุนและแผนก�รลงทุนที่คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงได้นำ�เสนอและได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
	2. เสนอนโยบ�ยและกลยุทธ์ก�รลงทุนต่อคณะกรรมก�รบริษัท ผ่�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงปีละครั้ง และทบทวนทุก ๆ ไตรม�ส  
  หรือในกรณีอื่น ๆ ที่ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยลงทุนเห็นควรนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	3. กำ�กับดูแลก�รลงทุนให้เป็นไปต�มกฎระเบียบ และข้อกำ�หนดต่�ง ๆ ห�กพบว่�มีร�ยก�รท่ีละเมิด หรือเกินข้อกำ�หนดให้ประเมินวิธีแก้ไข  
  และสั่งก�รให้ ผู้บริห�รท่ีรับผิดชอบดำ�เนินก�รหรือสั่งก�รต่อเพื่อแก้ไขหรือขอคำ�ปรึกษ�จ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริม 
  ก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ในท�งปฏิบัติ
	4. กำ�กับดูแลก�รลงทุนให้เป็นไปต�มกรอบนโยบ�ยก�รลงทุน ในกรณีพบร�ยก�รที่ละเมิด หรือเกินข้อกำ�หนดให้ประเมินวิธีแก้ไขและสั่งก�รให้  
  ผู้บริห�รท่ีรับผิดชอบดำ�เนินก�รหรือสั่งก�รต่อเพื่อแก้ไข หรือตัดสินใจดำ�เนินก�รต�มท�งเลือกท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียม�กท่ีสุด  
  ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ในท�งปฏิบัติ
	5.	บรหิ�รสนิทรพัย์ลงทุนและประส�นง�นกบัสถ�บันก�รเงนิท่ีเป็นคูธ่รุกรรม ผูร้บัฝ�กทรพัยส์นิ รวมถงึผูจ้ดัก�รลงทุนภ�ยนอก ให้ก�รทำ�ธรุกรรม 
  ต่�ง ๆ เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุในหนังสือสัญญ�
	6. วเิคร�ะห์และนำ�เสนอแนวท�งก�รลงทุนแกค่ณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย�่งนอ้ยปีละครัง้ เพ่ือประกอบก�รพจิ�รณ�ทบทวนกรอบนโยบ�ย 
  ก�รลงทุนและแผนก�รลงทุน ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท
	7. จัดให้มีขั้นตอนก�รปฏิบัติง�น ก�รควบคุมภ�ยในควบคู่ไปกับระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงท่ีส�ม�รถช้ีวัด ติดต�มและควบคุมคว�มเสี่ยง 
  จ�กก�รลงทุนได้อย่�งเหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พเพ่ือรองรับก�รดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยก�รลงทุนท่ีได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท
	8. ดำ�เนนิก�รให้มีระบบก�รจดัก�รข้อมูลก�รลงทุน เพือ่ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นตวัเทียบวดั (Benchmark) อย่�งรวดเรว็ ถกูตอ้งต�มม�ตรฐ�น 
  ส�กล และเพื่อให้ก�รกำ�กับดูแลและก�รประเมินผลเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ
	9. กำ�หนดส�ยก�รบังคับบัญช�ในฝ่�ยลงทุน พร้อมระบุหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของแต่ละตำ�แหน่งง�นอย่�งชัดเจน
	10.	ปฏิบัติง�นอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะอำ�นวยก�รบริห�ร (Executive Committee)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
	1.	ช่วยเหลือคณะกรรมก�รบริษัท ในก�รกำ�หนดระดับคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
	2.	ทบทวนและแนะนำ�เกี่ยวกับกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง นโยบ�ย และ คว�มเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัท  
  พิจ�รณ�อนุมัติ
	3. กำ�หนด และกลัน่กรอง กรอบ นโยบ�ยและเอกส�รอ่ืนใดท่ีเกีย่วข้องกบัก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่ง เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท พจิ�รณ�  
  ซ่ึงต้องครอบคลุมถึงคว�มเสี่ยงประเภทต่�ง ๆ ท่ีสำ�คัญ เช่น คว�มเสี่ยงด้�นก�รรับประกันภัย คว�มเสี่ยงด้�นเครดิต คว�มเสี่ยงด้�น 
  สภ�พคลอ่ง คว�มเสีย่งจ�กตล�ด คว�มเสีย่งด�้นก�รปฏบัิตกิ�ร คว�มเสีย่งจ�กก�รลงทุน และคว�มเสีย่งท่ีมีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของกจิก�ร  
  เป็นต้น
	4.	ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง เพื่อก�รบ่งชี้ ก�รประเมิน ก�รติดต�ม และก�รควบคุมคว�มเสี่ยง  
  และให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รบริษัทต�มที่เห็นว่�จำ�เป็น
	5.	ตรวจสอบว�่มคีว�มเพยีงพอของสิง่อำ�นวยคว�มสะดวกข้ันพ้ืนฐ�น ทรพัย�กร ระบบ และเอกส�รเพือ่ก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย�่งมปีระสทิธภิ�พ
	6. ทบทวนร�ยง�นเกี่ยวกับคว�มเสี่ยงและองค์ประกอบของคว�มเสี่ยงประเภทต่�ง ๆ เป็นระยะ ๆ คว�มเพียงพอของเงินทุน ส่วนผสม 
  ของสินทรัพย์เสี่ยง และกิจกรรมของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่� ก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท อยู่ภ�ยใต ้
  นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
	7. ดูแลให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมก�รบริษัท เป็นระยะ ๆ  เกี่ยวกับสถ�นก�รดำ�รงเงินกองทุนของบริษัท ในปัจจุบันและที่ค�ดว่�จะเป็นในอน�คต
	8.	ตรวจสอบว่�มีก�รกำ�หนดอำ�น�จและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงไว้อย่�งชัดเจน
	9.	ตรวจสอบว่�ข้ันตอนก�รกำ�กบัดแูลคว�มเสีย่งเป็นไปต�มกฎระเบียบว�่ดว้ยก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีใช้บังคบัอยูใ่นประเทศไทย และให้คำ�แนะนำ� 
  แก่คณะกรรมก�รบริษัท เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงที่อ�จจะมีก�รละเมิดกฎระเบียบดังกล่�วได้
10.	จัดเตรียมแผนบรรเท�คว�มเสี่ยง เพื่อรับมือกับคว�มเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
11. ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัท หรือคณะกรรมก�รตรวจสอบมอบหม�ย
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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.
	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	 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

แผนภาพโครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

1-7 คือผู้บริห�รของบริษัทต�มประก�ศคณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ว่�ด้วยก�รกำ�หนดบทนิย�มในประก�ศเกี่ยวกับก�รออกและเสนอข�ยหลักทรัพย์

7.4.1 ชื่อและตำาแหน่งผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

 1. น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� กรรมก�รผู้จัดก�ร และประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร
 2. น�งปุณฑริก�  ใบเงิน รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รสูงสุดด้�นก�รเงิน
	3.	น�ยว�สิต  ล่ำ�ซำ� รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รสูงสุดด้�นก�รข�ยและก�รตล�ด
	4.	น�ยสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รสูงสุดด้�นปฏิบัติก�ร
	5.	น�ยพงศธร  เลี่ยมน�ค รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รส�ยง�นธุรกิจประกันภัยทั่วไป
 6. น�ยพุทธ�  วิริยะบวร รองกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รส�ยง�นก�รข�ยช่องท�งธุรกิจน�ยหน้�
 7. น�งส�วสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส ผู้บริห�รกลุ่มง�นบัญชีและก�รเงิน

7.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ร�ยละเอียดปร�กฏในหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี หลักปฏิบัติที่ 3.4 ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท

7.4.3 ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารประกอบด้วย
เงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริห�ร รวมท้ังสิ้น 69.53 ล้�นบ�ท เงินสบทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่�พ�หนะ  
ค่�วิช�ชีพ และเงินสำ�รองเกษียณอ�ยุสำ�หรับผู้บริห�ร รวมทั้งสิ้น 2.76 ล้�นบ�ท
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 7.4	 Information	of	the	executives

Position Structure As of 1 January 2022

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 Financial Officer (CFO)
	3.	Mr. Wasit  Lamsam Senior Executive Vice President, Chief Sales & Marketing Officer (CMO)
	4.	Mr. Surat  Srisomboonkul Senior Executive Vice President, Chief Operating Officer (COO)
 5. Mr. Pongsathorn  Liamnak Senior Executive Vice President, Head Of Non-Motor Group
 6. Mr. Buddha  Wiriyabaworn Senior Executive Vice President, Head of Broker Distribution Channel Group
 7. Miss Sunee  Srisuktaveerat First Senior Vice President, Head of Accounting & Finance Subgroup

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 to the executives in 2021 consisting of
Salary and bonus paid for the executives in total of 69.53 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 2.76 million Baht.
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 7.5	 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564

จำานวนพนักงานปี	2564 1,209 คน

 ผู้บริห�ร 11 คน

 พนักง�น 1,198 คน

	 รวม 1,209 คน

จำานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก

กรรมการผูจั้ดการ	และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 1 คน

 1.	ส�ยง�นทรัพย�กรบุคคลและธุรก�ร 55 คน

 2.	ส�ยง�นธุรกิจประกันภัยทั่วไป 111 คน

 3.	กลุ่มง�นยุทธศ�สตร์องค์กร 25 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด 1 คน

 4.	ส�ยง�นก�รข�ยช่องท�งแบงค์แอสชัวรันส์ 71 คน

 5.	กลุ่มง�นก�รข�ยสถ�บัน 16 คน

 6.	สำ�นักพัฒน�ธุรกิจสถ�บันก�รเงินและต่�ง
ประเทศ

6 คน

 7. BU ประกันภัยท�งทะเลและขนส่ง 10 คน

 8.	สำ�นักสนับสนุนก�รข�ยสถ�บันก�รเงิน 6 คน

 9.	ส�ยง�นบริก�รลูกค้�และสนับสนุนง�นข�ย 78 คน

 10.	ส�ยง�นก�รข�ยช่องท�งธุรกิจน�ยหน้� 16 คน

11.	กลุ่มง�นก�รข�ยตรง 55 คน

12.	ส�ยง�นก�รข�ยช่องท�งธุรกิจตัวแทน
  และสื่อส�รองค์กร

142 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ 1 คน

13.	ส�ยง�นประกันภัยรถยนต์ 326 คน

14.	ส�ยง�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและนวัตกรรม 41 คน

15.	ฝ่�ยสนับสนุนสินไหมประกันภัย 54 คน

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน 1 คน

16. ส�ยง�นบัญชีและก�รเงิน 72 คน

17.	สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท 3 คน

18.	ส�ยง�นเลข�ธิก�รองค์กร 44 คน

19. BU ประกนัภยัและสนิไหมประกนัภยัอุบัตเิหตุ
  และสุขภ�พ

37 คน

20. BU ลงทุน 9 คน

21. สำ�นักข�ย Housing Loan 6 คน

22. ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน 9 คน

23. ฝ่�ยกำ�กับและส่งเสริมบรรษัทภิบ�ล 3 คน

24. ฝ่�ยบริห�รจัดก�รผลประโยชน์ 6 คน

25.	อื่น ๆ 2 คน

รวม 1,209 คน

ผลตอบแทนพนักงาน 2564

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 บริษัทมีค่�ตอบแทนพนักง�นและผู้บริห�รจำ�นวน 948.46 ล้�นบ�ท ค่�ตอบแทนดังกล่�ว ประกอบด้วย เงินเดือน 
โบนัส เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ค่�ล่วงเวล� สวัสดิก�ร และผลประโยชน์อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน (บาท)

เงินเดือนและค่�แรง 891,858,427.00   

เงินสมทบกองสำ�รองเลี้ยงชีพ 42,536,991.00

เงินประกันสังคม 7,351,665.00

ผลประโยชน์อื่น ๆ 6,715,935.53

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 948,463,018.53



Annual Report 2021 Form 56-1 One Report 161Muang Thai Insurance Public Company Limited

 7.5	 Information	about	the	Employee
  

The information as of 31 December 2021

No.	of	Employees	in	2021	 1,209 Persons

 Executives 11 Persons

 Employees 1,198 Persons

	 Total 1,209 Persons

No. of Employees in the Major Business Group

President	and	Chief	Executive	Officer 1 Person

	1. Human Resources and Administration 
  Group

55 Persons

 2.	Non-Motor Group 111 Persons

 3.	Corporate Strategy Subgroup  25 Persons

Chief	Sales	&	Marketing	Officer	(CMO) 1 Person

 4.	Bancassurance Channel Group 71 Persons

 5. Institutional Sales Subgroup 16 Persons

 6.	Business Development, Financial 
  Institution and International Business 
  Subgroup

6 Persons

 7. Marine and Transportation Business Unit 10 Persons

 8. Financial Institution Sales Support Office 6 Persons

 9.	Customer Service and Sales Support 
  Group

78 Persons

 10. Broker Distribution Channel Group 16 Persons

11. Direct Sales Subgroup 55 Persons

12. Agent Distribution Channel and Corporate 
  Communication Group 

142 Persons

Chief	Operating	Officer	(COO) 1 Person

13. Motor Group 326 Persons

14. IT and Digital Innovation Group 41 Persons

15. Claims Support Department 54 Persons

Chief	Finance	Officer	(CFO) 1 Person

16. Accounting & Finance Group 79 Persons

17. Company Secretary Office 3 Persons

18. Corporate Secretariat Group 44 Persons

19. PA & Health Insurance Business Unit 37 Persons

20. Investment Business Unit 9 Persons

21. Housing Loan Office 6 Persons

19. Internal Audit Department 9 Persons

20. Compliance and Corporate Governance 
  Department

3 Persons

21. Benefit Management Department 6 Persons

22. Others 2 Persons

Total 1,209 Persons

Remunerations of Employees in 20201

As at 31 December 2021, the Company had the remunerations of the employees and executives in the amount of 948.46 million 
Baht.  Such remunerations consist of salary, bonus, contribution to provident fund, overtime payment, welfare and other benefit.

Expenses (Baht)

Salary/Wage 891,858,427.00     

Provident Fund Contribution 42,536,991.00

Social Security Contribution 7,351,665.00

Other benefits 6,715,935.53

Total	 948,463,018.53
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 7.6	 ข้อมูลสำาคัญอื่น	ๆ

7.6.1 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำางานต่าง ๆ ดังนี้

1. ผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี
 บริษัทได้มอบหม�ยให้ น�งส�วสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส เป็นผู้ควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชี ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัต ิ
 ต�มเกณฑ์ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. และตล�ดหลักทรัพย์ฯ คือ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำ�บัญชีต�มประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้� และได้เข้�รับ 
 ก�รอบรมเพือ่พฒัน�คว�มรู้อย่�งตอ่เนือ่งด�้นบัญชีไมน้่อยกว�่ 6 ช่ัวโมงตอ่ปีปฏทิินต�มหลกัเกณฑท่ี์กำ�หนดในประก�ศกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้  
 โดยร�ยละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับมอบหม�ยในก�รควบคุมดูแลก�รทำ�บัญชีปร�กฏในเอกส�รแนบ 1 ของร�ยง�นฉบับนี้
2. เลข�นุก�รบริษัท
 คณะกรรมก�รบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ น�งปุณฑริก�  ใบเงิน ดำ�รงตำ�แหน่ง รักษ�ก�รเลข�นุก�รบริษัท แทนน�งรัตน� ชอบใช้ ตั้งแต่วันที่  
 24 กุมภ�พันธ์ 2564 โดยคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลข�นุก�รบริษัทปร�กฏในเอกส�รแนบ 1
3.	หัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน คือน�งส�วกนกธร  พร�มไทย
4.	 หัวหน�้ง�นกำ�กบัดแูลก�รปฏบัิตงิ�นของบริษัท (Compliance) บรษัิทไดม้อบหม�ยให้ น�ยสงิหพล  พลสงิห์ ทำ�หน�้ท่ีกำ�กบัดแูลก�รปฏบัิตติ�ม 
 กฎเกณฑข์องหนว่ยง�นท�งก�รท่ีกำ�กบัดแูลก�รประกอบธรุกจิของบรษัิท โดยคณุสมบัตขิองผูด้ำ�รงตำ�แหนง่หัวหน�้ง�นกำ�กบัดแูลก�รปฏบัิตงิ�น 
 ของบริษัท ปร�กฏในเอกส�รแนบ 3

7.6.2 ให้ระบุรายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

บริษัทไม่มีส่วนง�นนักลงทุนสัมพันธ์ แต่มีสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท ทำ�หน้�ที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ ผู้มีส่วน 
ได้เสียอ่ืน ส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ท่ี e-Mail: cso@muangthaiinsurance.com ซึ่งในปี 2564 บริษัทได้ม ี
ก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคร�ะห์ ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่�นช่องท�งดังกล่�ว

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2564
รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนเงิน	(บาท)

1 ค่�ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี น�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

1,570,000

2 ค่�สอบท�นงบก�รเงิน
ร�ยไตรม�ส - 3 ไตรม�ส

น�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

750,000

รวม 2,320,000

• ค่าบริการอื่นปี 2564
รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ จำานวนเงิน	(บาท)

จ่ายระหว่างปี จะจ่ายในอนาคต

1 ค่�สอบท�นร�ยง�นก�รดำ�รงเงินกองทุน
ต�มระดับคว�มเสี่ยงงวด 6 เดือน
และประจำ�ปี

น�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ/
บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

200,000 380,000

2 ก�รตรวจสอบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ น�ยพรชัย  กิตติปัญญ�ง�ม/
บริษัท บัญชีกิจ จำ�กัด

- 100,000
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 7.6	 Other	significant	information

7.6.1 Name of Accounting Supervisor, Company Secretary, Head of Internal Audit and Head of Compliance

1.	Accounting Supervisor
	 Person supervising accounting is Miss Sunee  Srisuktaveerat, First Senior Vice President who is an accounting supervisor with  
 qualification according to the criteria of the SEC and SET and with a registration as an accountant according to the notification  
 of the Department of Business Development, and has been continuously trained to develop knowledge in accounting for not  
 less than 6 hours per calendar year according to the requirement prescribed in the notification of the Department of Business  
 Development.  The details of the person who is assigned to be the accounting supervisor appear in the Appendix 1.
2.	Company Secretary
	 The Board of Directors appointed Mrs. Puntrika  Baingern acting as the Company Secretary replacing Mrs. Ratana  Chobchai  
 on 24 February 2021.  The qualification of the Company Secretary is appeared in the Appendix 1.
3. Head of Internal Audit is Miss Kanoktorn  Pramthai.
4.	Head of Compliance is Mr. Singhaphon  Phonsing who is 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.  The shareholders, investors, analysts and stakeholders can contact the Company's investor relations unit at  
email: cso@muangthaiinsurance.com.  In 2021, the Company has communicated with shareholders, investors, analysts, and 
stakeholders through aforesaid channel.

7.6.3 Auditor’s Remuneration

• Audit Fees in 2021
No. Type	of	Services Auditor’s	Name Amount	(Baht)

1 Audit the annual financial statements Ms. Narissara  Chaisuwan/ 
EY Office Limited

1,570,000

2 Review the quarterly financial 
statements - 3 quarters

Ms. Narissara  Chaisuwan/ 
EY Office Limited

750,000

Total 2,320,000

• Non-Audit Fees in 2021 

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.

- 100,000
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 8.1	 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
	 	 	 ในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 บริษัทได้ทบทวนนโยบ�ยกำ�กับดูแลกิจก�รและ 
จริยธรรมท�งธุรกิจ โดยอ้�งอิงจ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี
สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำ�นักง�น ก.ล.ต. โดยบริษัท 
ได้นำ�หลักปฏิบัติของ CG Code ม�ปรับใช้ให้สอดคล้องแล้ว 
เป็นส่วนใหญ่

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
  ของคณะกรรมการ

(1) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด:

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนพิจ�รณ�คัดเลือก 
และสรรห�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมและเป็นประโยชน์ต่อก�ร
ดำ�เนนิก�รของบรษัิท โดยมีหลกัเกณฑแ์ละกระบวนก�รในก�รสรรห�
อย่�งโปร่งใส คือ พิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติ ประสบก�รณ์ และคว�มรู ้
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ง�น ทักษะคว�มเชี่ยวช�ญท่ีจำ�เป็นของ 
คณะกรรมก�รบริษัท ควบคู่กับพิจ�รณ�ถึงคว�มหล�กหล�ยใน
โครงสร�้งของคณะกรรมก�รบรษัิท (Board Diversity) ด�้นอ่ืน เช่น อ�ยุ  
เพศ ก�รศึกษ� เป็นต้น และพิจ�รณ�จ�กก�รจัดทำ�ต�ร�งคว�มรู้ 
คว�มชำ�น�ญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำ�หนดคุณสมบัติของ
กรรมก�รบริษัทที่ต้องก�รสรรห� โดยพิจ�รณ�จ�กทักษะจำ�เป็นที่ยัง
ข�ดอยู่ในคณะกรรมก�ร รวมถงึคณุสมบัตท่ีิเหม�ะสมและสอดคลอ้งกบั
องค์ประกอบและโครงสร้�งของคณะกรรมก�รต�มกลยุทธ์ ท�งธุรกิจ 
ของบริษัท ซึ่งอ�จใช้ฐ�นข้อมูลกรรมก�ร (Director Pool) ของ IOD 
เป็นสว่นประกอบในก�รสรรห�กรรมก�รใหม ่หรือจ�กแหลง่ท่ีม�ต�่ง ๆ   
อ�ทิ เช่น ข้อเสนอหรือคำ�แนะนำ�จ�กคณะกรรมก�รบริษัท หรือ  
ก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นร�ยย่อยของบริษัทเสนอช่ือกรรมก�ร เป็นต้น  
โดยมีกระบวนก�รท่ีโปร่งใสและชัดเจน เป็นไปต�มข้อบังคับบริษัท 
และข้อกำ�หนดของกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น ซึ่งก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รจะผ่�นกระบวนก�ร
พิจ�รณ�และกลั่นกรองของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�ร
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนด้วยคว�มรอบคอบในก�รเสนอช่ือ 
บุคคลท่ีเหม�ะสมเพื่อเป็นกรรมก�รบริษัท พร้อมประวัติอย่�ง 
เพียงพอสำ�หรับก�รตัดสินใจ เพื่อให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง 
ต�มข้อบังคับของบริษัทต่อไป ซ่ึงในปี 2564 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่�นใด 
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร

	8. รายงานผลกรดำาเนินงานที่สำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
  Operating result report relating to Corporate Governance

กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละหนึง่ของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมด 
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่  
 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ให้นับรวมก�รถือหุ้นของ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมก�รอิสระร�ยนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น ลูกจ้�ง  
 พนกัง�น ท่ีปรกึษ�ท่ีไดร้บัเงนิเดอืนประจำ� หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุ 
 ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย 
 ลำ�ดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือของผู้มีอำ�น�จควบคุม 
 ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กกก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้ว 
 ไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันย่ืนคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น ท้ังนี้  
 ลกัษณะตอ้งห้�มดงักล�่วไม่รวมถงึกรณท่ีีกรรมก�รอิสระเคยเป็น 
 ข้�ร�ชก�ร หรอืท่ีปรกึษ� ของสว่นร�ชก�รซ่ึงเป็นผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่  
 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�ร 
 จดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะท่ีเป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส  
 พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้น 
 ร�ยใหญ่ ผูมี้อำ�น�จควบคมุ หรอืบุคคลท่ีจะไดร้บัก�รเสนอให้เป็น 
 ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
 ของบริษัท ในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณ 
 อย่�งอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย  
 หรอืผูม้อีำ�น�จควบคมุของผูท่ี้มคีว�มสมัพนัธท์�งธรุกจิกบับรษัิท  
 บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถ้อืหุ้นร�ยใหญ่ หรอืผูมี้อำ�น�จ 
 ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รท่ีมีลักษณะดังกล่�ว 
 ม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น
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 8.1	 Summary	of	Director	Performance
In 2021, the Company has reviewed the corporate governance 
policy and Code of Corporate Conduct based on the principles 
of good corporate governance for listed companies 2017 by 
the Securities and Exchange Commission.  Therefore, the 
Company has adopted most principles of the CG Code.

8.1.1 Recruitment, Development and Performance  
  Assessment of Directors

(1) Recruitment of directors and executives

Recruitment	and	appointment	of	directors
The Nomination and Remuneration Committee considers the 
selection and recruitment of suitably qualified persons who 
will be useful for the Company’s operation.  The criteria and 
procedures for recruitment are transparent, by considering 
the qualifications, experience and knowledge, abilities, skills 
and expertise required as the Board of Directors, along with  
considering the diversity in the structure of the Board such 
as age, gender, education, etc. Board skills matrix is another 
criteria for consideration in order to determine the qualifications 
of the potential director, by considering the necessary skills that 
are still missing in the Board of Directors including qualifications 
that are appropriate and consistent with the composition and 
structure of the Board of Directors, according to the business 
strategy of the Company.  The IOD's director pool may be 
used as a component for recruiting new directors or from 
other sources such as proposals or recommendations from  
the Board of Directors or the granting of rights to minority  
shareholders of the Company to nominate directors, etc. Aforesaid 
process must be transparent and clear in accordance with the  
Company's Articles of Association and the requirements of 
relevant laws in order to ensure the confidence of shareholders.  
The recruitment and appointment of directors will be through 
the prudent deliberation and consideration of the Board of 
Directors and the Nomination and Remuneration Committee in 
nominating the suitably qualified person to be a director of the 
Company with sufficient background information for the decision 
of the shareholders' meeting to appoint in accordance with the 

Company's r Articles of Association. In 2021, no shareholder 
has nominated a person to be a director.

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  
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 คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจต�มวรรคหน่ึง รวมถึงก�รทำ�ร�ยก�ร 
 ท�งก�รค้�ท่ีทำ�กระทำ�เป็นปกติเพื่อประกอบกิจก�ร ก�รเช่� 
 หรอืให้เช่� อสงัห�รมิทรัพย์ ร�ยก�รเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิ�ร  
 หรือก�รให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน ด้วยก�รรับหรือ 
 ให้กู้ยืม ค้ำ�ประกัน ก�รให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน  
 รวมถึงพฤติกรรมอ่ืนทำ�นองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือ 
 คู่สัญญ�มีภ�ระหนี้ท่ีต้องชำ�ระต่ออีกฝ่�ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละส�ม 
 ของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้�นบ�ท  
 ข้ึนไป แลว้แตจ่ำ�นวนใดจะต่ำ�กว�่ ท้ังนีก้�รคำ�นวณภ�ระหนีด้งักล�่ว 
 ให้เป็นไปต�มวิธีก�รคำ�นวณมูลค่�ของร�ยก�รท่ีเกี่ยวโยงกัน 
 ต�มประก�ศคณะกรรมก�รตล�ดทุนว่�ด้วยหลักเกณฑ์ในก�ร 
 ทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในก�รพิจ�รณ�ภ�ระหนี ้
 ดังกล่�ว ให้นับรวมภ�ระหนี้ท่ีเกิดข้ึนในระหว่�งปีก่อนวันท่ีมี 
 คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย  
 บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท  
 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือหุ้นส่วน 
 ของสำ�นักง�นสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
 ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจ�กก�รมีลักษณะดังกล่�ว 
 ม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันที่ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงก�ร 
 ให้บริก�รเป็นท่ีปรึกษ�กฎหม�ยหรือท่ีปรึกษ�ท�งก�รเงิน  
 ซ่ึงไดร้บัค�่บรกิ�รเกนิกว�่สองล�้นบ�ท ตอ่ปี จ�กบรษัิท บรษัิทใหญ ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม 
 ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือ 
 หุ้นส่วนของผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
 จ�กก�รมีลักษณะดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�สองปีก่อนวันท่ี 
 ยื่นคำ�ขออนุญ�ตต่อสำ�นักง�น
7. ไม่เป็นกรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ 
 กรรมก�รของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็น 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่
8.	 ไม่ประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พอย่�งเดียวกันและเป็นก�รแข่งขัน 
 ท่ีมีนัยกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน 
 ท่ีมีนัยในห้�งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมก�รท่ีมีส่วนร่วมบริห�รง�น  
 ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีรับเงินเดือนประจำ� หรือถือหุ้น 
 เกินร้อยละหนึ่งของจำ�นวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของ 
 บริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจก�รท่ีมีสภ�พคล่องอย่�งเดียวกันและ 
 เป็นก�รแข่งขันที่มีนัยกับกิจก�รของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นได้อย่�ง 
 เป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด
ในก�รสรรห�ผูม้�ดำ�รงตำ�แหนง่กรรมก�รผูจ้ดัก�รข้ึนไป คณะกรรมก�ร 
สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนจะทำ�หน้�ท่ีพิจ�รณ�คัดเลือก และ 
กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสม มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ  
ทักษะ และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่�งดี และส�ม�รถบริห�รง�น 

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยท่ีคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้  
นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติต่อไป

(2) การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�รพัฒน�คว�มรู้ 
อย่�งต่อเนื่อง เพ่ือเสริมให้ก�รดำ�เนินง�นของคณะกรรมก�รมี
ประสิทธิภ�พย่ิงข้ึน (ร�ยละเอียดก�รเข้�อบรมหลักสูตร IOD  
ของกรรมก�รแต่ละท่�น แสดงไว้ใน “ประวัติกรรมก�ร”) โดยในปี  
2564 กรรมก�รบริษัทได้เข้�ร่วมก�รอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รของ IOD โดยมีร�ยชื่อได้แก่

•	 น�ยประเวช  องอ�จสิทธิกุล เข้�ร่วมอบรม Director 
 Leadership Certification Program (DLCP/2564)

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่	(Director	Orientation)
กรณีท่ีมีก�รแต่งตั้งใหม่ บริษัทมีก�รเตรียมคว�มพร้อมสำ�หรับ 
ก�รเป็นกรรมก�รบริษัทให้แก่กรรมก�รท่ีได้รับก�รแต่งตั้งใหม่  
โดยเลข�นกุ�รบรษัิทจดัให้มกี�รพบปะระหว�่งกรรมก�รใหม ่กรรมก�ร
และผู้บริห�รระดับสูงของบริษัท เพื่อให้กรรมก�รใหม่ได้รับทร�บ 
และสอบถ�มถึงข้อมูลก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทและข้อมูลอ่ืน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบ�ย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้�หม�ย โครงสร้�ง
เงินทุน ผู้ถือหุ้น ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ ผลก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�น 
และในปัจจุบันเป็นต้น รวมท้ังจัดส่งเอกส�รแนะนำ�บริษัทท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รของบริษัทแก่กรรมก�ร 
ที่ได้รับก�รแต่งตั้งใหม่ เช่น ร�ยง�นประจำ�ปี คู่มือเกี่ยวกับบทบ�ท 
อำ�น�จหน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร คู่มือเกี่ยวข้อง 
กับข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำ�หรับกรรมก�รจดทะเบียน นโยบ�ยก�รกำ�กับ
ดูแลกิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณธุรกิจของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับและระเบียบบริษัท เป็นต้น ท้ังนี้ 
ที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2564 
ได้อนุมัติก�รเพิ่มจำ�นวนกรรมก�รบริษัท 1 ท่�น และอนุมัติแต่งตั้ง
น�ยกำ�พล  ศรธนะรัตน์ เป็นกรรมก�รบริษัท ซ่ึงเลข�นุก�รบริษัท
ได้ส่งมอบเอกส�รท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่ีกรรมก�รของ
บริษัทให้แก่กรรมก�รใหม่ดังกล่�ว

(3) การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของ 
คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และกรรมก�รร�ยบุคคล 
เป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือพัฒน�ประสิทธิภ�พในก�รปฏิบัติง�น โดยเลข�นุก�ร 
บรษัิทไดเ้ป็นผูร้�ยง�นผลก�รประเมินให้คณะกรรมก�รบรษัิทรบัทร�บ 
โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผล 
คณะกรรมก�รบริษัทท้ังคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมก�ร 
ชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมินผลคณะกรรมก�รบริษัทเป็น 
ร�ยบุคคล โดยแบบประเมินผลคณะกรรมก�รบริษัทและคณะ
กรรมก�รชุดย่อยท้ังคณะ แบ่งหลักเกณฑ์ก�รประเมินออกเป็น  
6 หัวข้อ ซ่ึงสอดคล้องต�มแบบประเมินของตล�ดหลักทรัพย์ฯ  
ได้แก่ (1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของกรรมก�ร (2) ก�รประชุม 
คณะกรรมก�ร (3) บทบ�ท หน้�ท่ี และคว�มรับผิดชอบของ 
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 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.
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 s 
 ubsidiaries 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.
 
Recruitment	of	Top	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.

(2) Development of the directors 
The Board of Directors has a policy to encourage the directors 
to continuously improve their knowledge in order to ensure 
more effective performance of the Board of Directors.  (Details 
of IOD training course attendance of each director's are shown 
in the “Director Profile”) In 2021, the Board of Directors has 
attended training courses related to the performance of the 
Board of Directors by the IOD as follows:

•	 Mr. Pravej  Ongartsittigul attended the Director Leadership  
 Certification Program (DLCP/2564)

Director	Orientation
When appointing new director, the Company by the Company 
Secretary will prepare the newly appointed director to become 
a director of the Company, by arranging a meeting between 
the new directors, directors and executives of the Company 
in order to keep the new directors informed and inquire about 
the business information of the Company and other relevant 
information such as policy, vision, mission, goals, capital struc-
ture, shareholders, business characteristics, past and current 
performance, etc.  The documents about introduction of the 
Company that are useful for performing the director’s duties 
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คณะกรรมก�ร (4) ก�รทำ�หน�้ท่ีของคณะกรรมก�ร (5) คว�มสมัพนัธ ์
ของฝ่�ยจัดก�ร และ (6) ก�รพัฒน�ตนเองของกรรมก�รและ 
ก�รพัฒน�ผู้บริห�ร สำ�หรับแบบประเมินผลคณะกรรมก�รบริษัท 
เป็นร�ยบุคคล แบ่งหลักเกณฑ์ก�รประเมินเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ ได้แก่ 
(1) โครงสร้�งและคุณสมบัติของคณะกรรมก�ร (2) ก�รประชุม
ของคณะกรรมก�ร และ (3) บทบ�ท หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมก�ร

ท้ังนี้ ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�นดังกล่�วเป็นเคร่ืองมือสำ�คัญ 
ในก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของโครงสร้�งกรรมก�รและประสิทธิภ�พ 
ของก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของกรรมก�รต�มหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ี
โดยคณะกรรมก�รจะนำ�ผลก�รประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 
ต่�ง ๆ  ม�วเิคร�ะห์และห�ข้อสรปุเพือ่กำ�หนดแนวท�งในก�รปรบัปรงุ
ประสทิธิภ�พก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รชุดย่อย 
ต่อไปให้สอดคล้องกับสภ�พแวดล้อมในก�รดำ�เนินธุรกิจและหลักเกณฑ์ 
หรือกฎระเบียบต่�ง ๆ ท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวล� 
ได้อย่�งเหม�ะสม

บริษัทจัดให้มีก�รประเมินก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท 
คณะกรรมก�รชุดย่อย และกรรมก�รร�ยบุคคลในช่วงเดือนธันว�คม
ของทุกปี โดยเลข�นุก�รของแต่ละคณะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมิน 
ให้แก่กรรมก�รแต่ละคน และเก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะท่ีปร�กฏในแบบประเมิน ให้กับเลข�นุก�รบริษัท 
นำ�เสนอตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท โดยในรอบบัญชี ปี 2564 ผลก�รประเมิน 
ก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รชุดย่อย และ
กรรมก�รร�ยบุคคล สรุปได้ดังต่อไปนี้ ผลประเมินคณะกรรมก�ร
บรษัิทท้ังคณะ มีผลคะแนนเฉลีย่เท่�กบัรอ้ยละ 96.24 สรุปผลภ�พรวม 
อยู่ในระดับดีเย่ียม ผลประเมินคณะกรรมก�รบริษัทร�ยบุคคล  
มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่�กับร้อยละ 97.79 สรุปผลภ�พรวมอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม และผลประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อยท้ังคณะ มีผลคะแนน
เฉลี่ยเท่�กับร้อยละ 97.80 สรุปผลภ�พรวมอยู่ในระดับดีเย่ียม  
และผลประเมินคณะกรรมก�รชุดย่อยร�ยบุคคล มีผลคะแนนเฉลี่ย
เท่�กับร้อยละ 97.79 สรุปผลภ�พรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

การประเมินผลการปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนด 
ค่�ตอบแทนทำ�หน้�ท่ีประมวลผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของกรรมก�ร 
ผู้จัดก�รเป็นประจำ�ทุกปี ซ่ึงหลักเกณฑ์ก�รประเมินจะพิจ�รณ�จ�ก
ผลง�นที่น่�พอใจต่อก�รบริห�รง�น โดยสอดคล้องต�มวัตถุประสงค์ 
เป้�หม�ย กลยุทธ์และผลประโยชน์ของกิจก�รในระยะย�ว ท้ังนี้  
ท่ีประชุมคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ครั้งท่ี  
1/2565 ได้ประมวลผลก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รผู้จัดก�รและ 
นำ�ผลดังกล่�วไปพิจ�รณ�กำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รผู้จัดก�ร 
และนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน
  คณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีก�รกำ�หนดก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทไว้ล่วงหน้�ทุกปี 
และแจ้งให้กรรมก�รทร�บกำ�หนดต�ร�งก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทสำ�หรับปีถัดไปในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทท่ีจัดข้ึน 
ในเดือนธันว�คมของทุกปี โดยกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร
บริษัทอย่�งน้อย 4 ครั้งต่อปี ซ่ึงมีว�ระก�รประชุมท่ีต้องมีเป็น 
ประจำ� เช่น ก�รพิจ�รณ�งบก�รเงิน ก�รว�งนโยบ�ย และติดต�ม 
ผลก�รดำ�เนนิง�น ก�รทบทวนกลยุทธข์องบรษัิท ก�รทบทวนนโยบ�ย
และกฎบัตรต่�ง ๆ ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี และอ�จมี 
ก�รประชุมกรรมก�รเป็นก�รเป็นเพิ่มเติมต�มคว�มจำ�เป็น ท้ังนี้  
เพ่ือให้คณะกรรมก�รบริษัทส�ม�รถปฏิบัติหน้�ท่ีได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ  
บรษัิทจะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชุมซ่ึงกำ�หนดว�ระก�รประชมุท่ีชัดเจน
และเอกส�รประกอบก�รประชุมท่ีครบถ้วนเพียงพอให้คณะกรรมก�ร
บริษัทล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมก�ร 
ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูลอย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม โดยในรอบปี 
2564 คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รประชุมจำ�นวน 5 ครั้ง

ผลประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ  
มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 96.24 

สรุปผลภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

Average score of the Board of Directors 
assessment result is 96.24% 

or excellent level
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are delivered to newly appointed directors such as annual 
report, handbooks on duties, authorities and responsibilities 
of directors, handbooks on good practices for the director of 
listed company, a good corporate governance policy and a 
code of business conduct of the Company, a memorandum 
of association, a company registration certificate, rules and 
regulations of the Company, etc.  The shareholders’ meeting 
on 28 April 2021 has approved to increase the number of 
directors by adding 1 director of the Company and approved 
the appointment of Mr. Kumpol  Sontanarat to be a director 
of the Company.  The Company Secretary has delivered 
the documents useful for the performance of the Company’s  
director to the new director.

(3) Performance assessment of the Board of Directors
The Board of Directors arranges the performance assessment  
of the Board of Directors, sub-committees and individual  
directors 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) Performance 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 
of Directors.

Such performance assessments are the important tool in  
assessing the suitability of the Board structure and their  
efficiency accordance with the principles of good governance.  
The assessment results, suggestions and comments will be 
analyzed and concluded to be used as a guideline for improving 
the performance of the Board of Directors and sub-committees  
to be in line with the business environment, rules and  
regulations that might be changed over time.

The Company organizes the performance assessment of the 
Board of Directors, sub-committees and individual directors 
in December each year.  The secretary of each committee 
will deliver the assessment form to each director and collects  

the result, comment and recommendation appearing in the 
assessment form to the Company Secretary in order to present  
to the Board of Directors.  In 2021, the performance assessment  
of the Board of Directors, sub-committees and individual  
directors are summarized as follows: Average score of the 
Board of Directors assessment result is 96.24% or excellent 
level.  Average score of the individual director assessment 
result is 97.79% or excellent level.  Average score of the 
sub-committee assessment result is 97.80% or excellent level.  
Average score of the individual director of the sub-committee 
assessment result is 97.79% or excellent level.

Performance	assessment	of	the	President
The Board of Directors assigns the Nomination and Remuneration  
Committee to conduct the performance assessment of the 
President on an annual basis.  The assessment criteria will be 
based on the satisfactory management in line with objectives, 
goals, strategies and long-term benefits of the Company.  The 
Nomination and Remuneration Committee meeting No. 1/2022 
has conducted the performance assessment of the President 
and will use the results to determine the remuneration of the 
President, which will be presented to the Board of Directors 
for approval.

8.1.2 Meeting attendance and remuneration

The Board of Directors’ meeting
The Company has scheduled the Board of Directors’ meeting 
annually in advance and informed the Board of Directors 
the meeting schedule for the following year at the Board of 
Directors’ meeting held in December each year.  The Board  
of Directors’ meeting is scheduled to be held at least 4 times  
per year.  There are some agendas required to be presented  
regularly in the meetings such as consideration of financial  
statements, establishment of the policy, monitoring performance  
and review of the Company’s strategy and committee  
charters under the good corporate governance.  The Board of  
Directors’ meeting may be convened as an additional  
meeting as necessary.  In order to support the Board of  
Directors to perform their duties effectively, the Company 
will deliver the meeting invitation which contains meeting  
agendas and sufficient supporting documents to the Board  
of Directors no less than 7 days in advance before the meeting 
to allow the Board of Directors to have sufficient time to study 
information before attending the meetings.  In 2021, the Board 
of Directors’ meetings are held 5 times.
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ	(มกราคม-ธันวาคม	2564)

จำ�นวนครั้งของก�รเข้�ประชุม/สิทธิในก�รประชุม

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
สามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ	
สรรหา	และ
กำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะ
อำานวยการ	
บริหาร

คณะกรรมการ	
ลงทุน

คณะกรรมการ	
บริหารจัดการ	
ความเส่ียง

1 น�ยโพธิพงษ์  ล่ำ�ซำ� 5/5 1/1

2 น�ยชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์ 5/5 1/1

3 น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ� 5/5 1/1 11/12 4/4 4/4

4 น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ� 4/5 1/1 11/12 3/4 2/4

5 น�ยส�ระ  ล่ำ�ซำ� 5/5 1/1 7/12

6 น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 5/5 1/1 4/4 2/2

7 น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 5/5 1/1 4/4 2/2

8 น�ยสมเกียรติ  ศิริช�ติไชย 5/5 1/1 12/12 4/4

9 น�งปุณฑริก�  ใบเงิน 5/5 1/1 12/12 4/4 4/4

10 น�ยพิล�ศ  พันธโกศล 5/5 1/1 4/4

11 น�ยแฟรงค์  โยฮ�น  เจอร์ร�ด  แวน  แคมเพน 5/5 0/1

12 น�ยประเวช  องอ�จสิทธิกุล 5/5 1/1

13 น�ยบุญชัย  โชควัฒน� 5/5 0/1 2/2

14 น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว 5/5 1/1 10/12 4/4 4/4

15 น�ยธนวรรธน์  พลวิชัย 5/5 1/1

16 น�ยกำ�พล  ศรธนะรัตน์(1) 3/3 0/0

17 น�ยว�สิต  ล่ำ�ซำ� 12/12 4/4

18 น�ยเอเดรียน  ลิม 12/12 4/4

19 น�ยฮ�ร์วีย์  แชมเบอร์เลง 4/4

20 น�ยประวิทย์  จิม�กร 4/4

21 น�ยสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 12/12 4/4

22 น�ยพงศธร  เลี่ยมน�ค 4/4

23 น�ยสุธี  โมกขะเวส 4/4

(1) เข้�เป็นกรรมก�รบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษ�ยน 2564

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมีก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�รในระดับท่ี
เหม�ะสมซ่ึงส�ม�รถเทียบเคียงได้กับอุตส�หกรรมเดียวกัน และจะ
คำ�นงึถงึคว�มเหม�ะสมและสอดคลอ้งกบัภ�ระหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบ 
และเพียงพอท่ีจะรักษ�กรรมก�รท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องก�รไว้ได้ ท้ังนี้ 

ก�รจ�่ยค�่ตอบแทนของกรรมก�รจะตอ้งผ�่นก�รพจิ�รณ�อนมุตัจิ�ก
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ในส่วนของค่�ตอบแทนของผู้บริห�รจะ
เป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยท่ีกำ�หนดไว้ซ่ึงจะพิจ�รณ�จ�กภ�ระ
หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ผลก�รปฏิบัติง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น 
ประกอบกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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Summary	of	the	meeting	attendance	in	each	Committee	and	the	Remuneration	(January–December	2021)

No. of attendance/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

1 Mr. Photipong  Lamsam 5/5 1/1

2 Mr. Jingjai  Hanchanlash 5/5 1/1

3 Ms. Sujitpan  Lamsam 5/5 1/1 11/12 4/4 4/4

4 Mrs. Nualphan  Lamsam 4/5 1/1 11/12 3/4 2/4

5 Mr. Sara  Lamsam 5/5 1/1 7/12

6 Mr. Chusak  Direkwattanachai 5/5 1/1 4/4 2/2

7 Mr. Asoke  Wongcha-um 5/5 1/1 4/4 2/2

8 Mr. Somkiat  Sirichatchai 5/5 1/1 12/12 4/4

9 Mrs. Puntrika  Baingern 5/5 1/1 12/12 4/4 4/4

10 Mr. Pilas  Puntakosol 5/5 1/1 4/4

11 Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen 5/5 0/1

12 Mr. Pravej  Ongartsittigul 5/5 1/1

13 Mr. Boonchai  Chokwatana 5/5 0/1 2/2

14 Mr. Mong  Siew  Han 5/5 1/1 10/12 4/4 4/4

15 Mr. Thanavath  Phonvichai 5/5 1/1

16 Mr. Kumpol  Sontanarat(1) 3/3 0/0

17 Mr. Wasit  Lamsam 12/12 4/4

18 Mr. Adrian  Lim 12/12 4/4

19 Mr. Harvey  Chamberlain 4/4

20 Mr. Prawith  Jimarkon 4/4

21 Mr. Surat  Srisomboonkul 12/12 4/4

22 Mr. Pongsathorn  Liamnak 4/4

23 Mr. Sutee  Mokkhavesa 4/4

(1) Appointed as the Director on 28 April 2021 

Remuneration for the Directors and Executives
The Company has determined the remuneration of directors and 
executives at an appropriate level which is comparable to the 
same industry taking into account the suitability of obligations 
and responsibilities.  It is also sufficient to retain qualified 

directors.  The remuneration of directors must be approved 
by the shareholders' meeting. As for the remuneration of  
executives, it will be in accordance with the Company’s policy, 
by determining based on the obligations and responsibilities, 
executive performance and the Company’s performance.
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(1)	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
 ก.  ค่�ตอบแทนของกรรมก�รบริษัทในปี 2564 ที่ผ่�นก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2564 ค่�ตอบแทนประจำ�คณะกรรมก�ร
บริษัท และค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปี	2564

 1.1	ค่�ตอบแทนประจำ�คณะกรรมก�รบริษัท (บ�ท/ท่�น/เดือน)

  - ประธ�นกรรมก�ร 60,000

  - รองประธ�นกรรมก�ร/ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร/กรรมก�รผู้จัดก�ร 50,000

  - กรรมก�ร 40,000

 1.2 ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย (บ�ท/ท่�น/ครั้ง)

คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

  - ประธ�นกรรมก�ร 40,000

  - กรรมก�ร 30,000

ค่�บำ�เหน็จกรรมก�ร (บ�ท/คณะ) 8,000,000

ทั้งนี้ ในปี 2564 ค่�ตอบแทนกรรมก�รได้รับจ�กบริษัทมีร�ยละเอียดดังนี้
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ม.ค.- ธ.ค. 2564 (บ�ท)

รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ

บริษัท
ตำาแหน่ง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ตำาแหน่ง

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กำาหนดค่า
ตอบแทน

ตำาแหน่ง รวม

 1. น�ยโพธิพงษ์  ล่ำ�ซำ�  690,000 ประธ�น - -  -  -  690,000 
	 2.	น�ยชิงชัย  ห�ญเจนลักษณ์  570,000 รองประธ�น - -  -  -  570,000 
 3.	น�งส�วสุจิตพรรณ  ล่ำ�ซำ�  570,000 รองประธ�น - -  -  -  570,000 
 4.	น�งนวลพรรณ  ล่ำ�ซำ�  570,000 กจ.และ CEO - -  -  -  570,000 
	 5.	น�ยส�ระ  ล่ำ�ซำ�  450,000 กรรมก�ร - -  -  -  450,000 
 6.	น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย  450,000 กรรมก�ร

อิสระ
 150,000 ประธ�น  20,000 กรรมก�ร  620,000 

	 7.	น�ยอโศก  วงศ์ชะอุ่ม  450,000 กรรมก�ร
อิสระ

 110,000 กรรมก�ร  30,000 ประธ�น  590,000 

 8.	น�ยสมเกียรติ  ศิริช�ติไชย  450,000 กรรมก�ร - -  -  -  450,000 
	 9.	น�งปุณฑริก�  ใบเงิน  450,000 กรรมก�ร - -  -  -  450,000 
 10.	น�ยพิล�ศ  พันธโกศล  450,000 กรรมก�ร

อิสระ
 110,000 กรรมก�ร  -  -  560,000 

 11.	น�ยแฟรงค์  โยฮ�น  เจอร์ร�ด  แวน  แคมเพน  450,000 กรรมก�ร - -  -  -  450,000 
 12.	น�ยประเวช  องอ�จสิทธิกุล  450,000 กรรมก�ร

อิสระ
- -  -  -  450,000 

 13.	น�ยบุญชัย  โชควัฒน�  450,000 กรรมก�ร
อิสระ

- -  20,000 กรรมก�ร  470,000 

 14.	น�ยฮ�น  ม็อง  ซิว  450,000 กรรมก�ร - -  -  -  450,000 
15.	 น�ยธนวรรธน์  พลวิชัย  450,000 กรรมก�ร - -  - -  450,000 
16.  น�ยกำ�พล  ศรธนะรัตน์  320,000 กรรมก�ร

อิสระ
- -  - -  320,000 

รวม 	7,670,000	 	370,000	 	70,000	 	8,110,000	

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน
 - ไม่มี –
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(1)	 Remuneration	in	the	form	of	money
 a. Remuneration for the directors in 2021 approved by the Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2021 Fixed 
remuneration fee and meeting fee for the directors

Details	of	the	remuneration 2021

 1.1 Retainer fees for Board of Directors (Baht/Person/Month)

  - Chairman 60,000

  -	 Vice Chairman/Chief Executive Officer / President 50,000

  -	 Director 40,000

 1.2 Meeting allowance fees for the Committees (Baht/Person/Meeting)

Audit Committee  and Nomination and Remuneration Committee

  -	 Chairman 40,000

  -	 Director 30,000

The Board of Director’s Bonus (Baht/Committee) 8,000,000

Details of remuneration for 2021
Amount of Remuneration (Baht)

List	of	Directors Board	of	
Directors Position Audit

Committee Position

Nomination	
and	

Remuneration
Committee

Position Total

1 Mr. Photipong  Lamsam 690,000 Chairman - - - - 690,000
2 Mr. Jingjai  Hanchanlash 570,000 Vice

chairman
- - - - 570,000

3 Ms. Sujitpan  Lamsam 570,000 Vice
chairman

- - - - 570,000

4 Mrs. Nualphan  Lamsam 570,000 President 
and CEO

- - - - 570,000

5 Mr. Sara  Lamsam 450,000 Director - - - 450,000
6 Mr. Chusak  Direkwattanachai 450,000 Independent 

director
150,000 Chairman 20,000 Director 620,000

7 Mr. Asoke  Wongcha-um 450,000 Independent 
director

110,000 Director 30,000 Chairman 590,000

8 Mr. Somkiat  Sirichatchai 450,000 Director - - - - 450,000
9 Mrs. Puntrika  Baingern 450,000 Director - - - - 450,000

10 Mr. Pilas  Puntakosol 450,000 Independent 
director

110,000 Director - - 560,000

11 Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen 450,000 Director - - - - 450,000
12 Mr. Pravej  Ongartsittigul 450,000 Independent 

director
- - - - 450,000

13 Mr. Boonchai  Chokwatana 450,000 Independent 
director

- - 20,000 Director 470,000

14 Mr. Mong  Siew  Han 450,000 Director - - - - 450,000
15 Mr. Thanavath  Phonvichai 450,000 Director - - - - 450,000
16 Mr. Kumpol  Sontanarat 320,000 Independent 

director
- - - - 320,000

Total 7,670,000	 370,000 70,000 8,110,000

(2)	 Other	remuneration
 - None –
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8.1.3 การกำากับดูแลบริษัทร่วม

บรษัิทมกีลไกในก�รกำ�กบัดแูลบรษัิทร่วม เพือ่ให้ส�ม�รถควบคมุดแูล 
ก�รบริห�รจัดก�ร ก�รดำ�เนินง�น และรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท  
โดยบริษัทมีก�รแต่งต้ังผู้แทนของบริษัทเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
และผูบ้รหิ�รระดบัสงูของบรษัิทเหล�่นัน้ นอกจ�กนี ้บรษัิทไดด้ำ�เนนิก�ร 
เพื่อให้มั่นใจว่�อำ�น�จ หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รและ 
ผู้บริห�รของบริษัทร่วม หลักเกณฑ์เรื่องก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน  
และก�รทำ�ร�ยก�รสำ�คัญอ่ืน ๆ เป็นไปในแนวท�งเดียวกันกับ 
หลกัเกณฑข์องบรษัิท เพือ่ให้ก�รกำ�กบัดแูลเป็นไปในทิศท�งเดยีวกนั 
ท้ังนี ้บรษัิทไดจ้ดัให้มีก�รร�ยง�นฐ�นะก�รเงนิและผลก�รดำ�เนนิง�น
ของบริษัทร่วมต่อคณะกรรมก�รของบริษัทเป็นร�ยไตรม�ส

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและ
  แนวปฏิบัติในการกำากับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัท 
จดทะเบียน ปี 2560 ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับก�รก�รประเมินต่�ง ๆ  
ซ่ึงในปี 2564 บริษัทมีผลก�รประเมิน Corporate Governance 
Report อยู่ในระดับ 4 ด�ว และโครงก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดก�ร
ประชุมผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับคะแนนร้อยละ 98

นอกจ�กนี้ บริษัทได้ติดต�มเพื่อให้เกิดก�รปฏิบัติต�มก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร เปิดเผยข้อมูล 
เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้งเป็นประจำ�ทุกปี  
และทุกครัง้ท่ีมกี�รเปลีย่นแปลง เพือ่ให้คณะกรรมก�รส�ม�รถพจิ�รณ� 
ธรุกรรมของบรษัิทท่ีอ�จมคีว�มขัดแย้งของผลประโยชน ์และส�ม�รถ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมก่อนก�รประชุมว�ระนั้น  
ท้ังนี้ กรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีส่วนได้เสียกับธุรกรรมท่ีทำ�กับบริษัท
จะไม่มีส่วนร่วมในก�รประชุมพิจ�รณ�ในว�ระดังกล่�ว

ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้ง
ท�งผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอน�คต บริษัทก็จะเปิดเผย 
ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินประจำ�ปีของบริษัท

ซ่ึงในปีท่ีผ่�นม�ไม่มีกรณีท่ีอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
 •	 กำ�หนดให้มีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเป็น 
  ล�ยลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริห�รและพนักง�น นำ�ข้อมูล 
  ภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อ่ืนไม่ว่�จะ 
  โดยท�งตรงหรือท�งอ้อม โดยอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�น  
  ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน ห�กฝ่�ฝืนอ�จ 
  ถูกดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ยหรืออ�จถูกลงโทษท�งวินัย 
  จนถึงขั้นเลิกจ้�งได้

 •	 กำ�หนดม�ตรก�รป้องกันก�รใช้ข้อมูลภ�ยในโดยมิชอบ (Inside  
  Trading) ของบุคคลท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงหม�ยถงึ กรรมก�รบรษัิท  
  ผู้บริห�ร และพนักง�นในหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูล  
  (รวมท้ังคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภ�วะของบุคคล 
  ดงักล�่ว) โดยห้�มทำ�ก�รซ้ือข�ยหลกัทรพัย์ของบรษัิท ภ�ยใน  
  1 เดือน ก่อนมีก�รเปิดเผยงบก�รเงินร�ยไตรม�สและ 
  งบก�รเงินประจำ�ปี และภ�ยใน 3 วัน หลังก�รเปิดเผยง 
  บก�รเงินดังกล่�ว
 •	 กำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย ์
  ของบริษัท ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ท่ีอยู่กินกัน 
  ฉันส�มีภรรย� และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ต่อสำ�นักง�น 
  คณะกรรมก�ร ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัต ิ
  หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภ�ยใน 3 วัน  
  นับจ�กวันท่ีมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ และส่ง 
  สำ�เน�ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ให้สำ�นักเลข�นุก�รบริษัท 
  จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลง  
  และสรปุจำ�นวนหุ้นของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล เพือ่นำ�เสนอ 
  ให้แกค่ณะกรรมก�รบรษัิททร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�ร 
  เม่ือมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และก�รประชุม 
  คณะกรรมก�รในคร้ังสุดท้�ยของปี และได้เปิดเผยไว้ใน 
  แบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One  
  Report) นอกจ�กนั้น ยังได้แจ้งบทลงโทษห�กมีก�รฝ่�ฝืน 
  หรือไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วด้วย
  ในปีท่ีผ่�นม�ไม่พบว่�กรรมก�รและผู้บริห�รมีก�รซ้ือข�ย 
  หลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทกำ�หนดให้งดก�รซื้อข�ย

(3) การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�กับดูแลกำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ย 
ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันและมีก�รปรับปรุงเพ่ิมเติมนโยบ�ยฯ 
เพ่ือใช้ป้องกันและควบคุมคว�มเสี่ยงท่ีเกิดจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชัน 
รวมถงึผลกระทบตอ่ชือ่เสยีงและคว�มน�่เช่ือถอืในเรือ่งคว�มซ่ือสตัย์
ให้แก่บริษัทในก�รดำ�เนินธุรกิจ ม�ปรับใช้กับก�รบริห�รทรัพย�กร
บุคคล ตัง้แตก่ระบวนก�รสรรห�หรือก�รคดัเลอืกพนกัง�น โดยพนกัง�น 
ท่ีได้รับก�รคัดเลือก ต้องไม่กระทำ�คว�มผิดท�งวินัยหรือต้องโทษใน 
คว�มผดิท่ีเกีย่วกบัก�รทุจรติคอรร์ปัชัน นอกจ�กนี ้ก�รเลือ่นตำ�แหนง่  
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น และก�รให้ผลตอบแทน บริษัท
ต้องพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ย และไม่มี
ประวัติก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน หรือคว�มประพฤติท่ีขัดขว�ง 
ต่อก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้ ตลอดจนสื่อส�รนโยบ�ยและ 
สร้�งคว�มตระหนัก เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับม�ตรก�ร
ต่อต้�นคอรร์รัปชัน โดยก�รปฐมนิเทศให้แก่พนักง�นใหม่ และมี
กระบวนก�รฝึกอบรมทดสอบคว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ย และร�ยง�น
ข้อมูลแก่ส�ธ�รณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทร�บนโยบ�ย ผ่�นสื่อ
ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

บริษัทมุ่งมั่นดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชันอย่�ง 
ตอ่เนือ่ง สง่ผลในบรษัิท เมืองไทยประกนัภยั จำ�กดั (มห�ชน) ผ�่นก�ร 
ประเมินผลและก�รรับรองก�รเป็นสม�ชิกครั้งที่ 3 (ต่ออ�ยุครั้งที่ 2)  
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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 2021, the Company has  
a 4-star rating for the Corporate Governance Report and  
scored 98% 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 2021, there is no case 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 the annual  
  report (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.
  In 2021, there is 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 
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จ�กคณะกรรมก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�น 
ก�รทุจริตในโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�ร 
ตอ่ต�้นก�รทุจรติ (CAC) สม�คมสง่เสรมิสถ�บันกรรมก�รบรษัิทไทย 
(IOD) โดยก�รรับรองครั้งนี้มีอ�ยุ 3 ปี (ก.ย. 2564 - ก.ย. 2567) และ
ในป ี2564 บริษทัได้มจีดัอบรมและใหค้ว�มรูเ้กี่ยวกับนโยบ�ยต่อต้�น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชันอย่�งต่อเนื่อง โดยมีก�รเพิ่มวิธีก�รให้คว�มรู้ 
ผ่�นระบบ e-Learning เพ่ือให้ผู้บริห�รและพนักง�นมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 
และสร้�งวัฒนธรรมก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอรัปชัน รวมถึงให้เกิด 
คว�มตระหนักและให้คว�มสำ�คัญกับนโยบ�ยดังกล่�ว

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทให้คว�มสำ�คัญในเรื่องก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน โดยนโยบ�ย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
ได้กำ�หนดให้ผู้บริห�รและพนักง�นทุกคนมีหน้�ท่ีต้องปฏิบัติ 
ต�มกฎหม�ย จริยธรรมท�งธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ 
ก�รป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน รวมท้ังต้องปฏิบัติง�น 
ต�มหน้�ที่ของตนด้วยคว�มโปร่งใส โดยห้�มกระทำ�ก�รใด ๆ ที่เป็น 
ก�รทุจริตคอร์รัปชัน หรือก�รรับหรือให้สินบน ของขวัญ ทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงห้�มจ่�ย
สินบนเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจและก�รดำ�เนินก�รใด ๆ ท่ีอ�จมี
คว�มเสี่ยงต่อก�รทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงผู้บริห�รและพนักง�นทุกคน 
ต้องปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวัง นอกจ�กนั้น บริษัทได้จัดให้มี
กระบวนก�รก�รประเมินและบริห�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชัน และจัดทำ�ม�ตรก�ร แนวท�งปฏิบัติในก�รควบคุมและ
กำ�กับดูแล เพื่อป้องกันและติดต�มคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ มีก�รกำ�หนดแนวท�งในก�รติดต�มประเมินผลก�รปฏิบัติ 
ต�มนโยบ�ยและแนวท�งปฏิบัติในก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชัน 
เป็นต้น ท้ังนี้ ส�ม�รถดูข้อมูลเกี่ยวกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต
คอร์รัปชันของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaiinsurance.com

นโยบายป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย
บรษัิทไดก้ำ�หนดให้ลกูค�้แสดงตนและตรวจสอบเพือ่ทร�บขอ้เท็จจรงิ 
เกี่ยวกับลูกค้�ก่อนทำ�ธุรกรรมทุกคร้ัง นอกจ�กนี้ บริษัทยังมีก�ร 
ตรวจสอบร�ยชื่อลูกค้�กับร�ยช่ือบุคคลท่ีมีคว�มเสี่ยงด้�นก�ร 
ฟอกเงนิและร�ยช่ือบุคคลท่ีถกูกำ�หนด ต�มร�ยช่ือท่ีสำ�นกัง�นป้องกนั
และปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.) ประก�ศกำ�หนด

ในปี 2564 บริษัทได้รับอนุมัติจ�กสำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�ม
ก�รฟอกเงิน (ปปง.) ให้เป็นผู้จัดก�รอบรมหลักสูตรและออกหนังสือ
รับรองผู้ผ่�นหลักสูตร ก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน และ
ก�รป้องกนัและปร�บปร�มก�รสนบัสนนุท�งก�รเงนิแกก่�รกอ่ก�รร�้ย 
และก�รแพร่ขย�ยอ�วุธท่ีมีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูงของสถ�บันก�ร
เงิน ประเภทธุรกิจประกันภัย ต�มระเบียบคณะกรรมก�รป้องกันและ 
ปร�บปร�มก�รฟอกเงิน ว่�ด้วยก�รจัดให้มีก�รฝึกอบรมให้แก่ผู้มี 
หน้�ท่ีร�ยง�นต�มม�ตร� 13 และม�ตร� 16 พ.ศ. 2563 ให้แก่  
ผู้บริห�ร พนักง�นและบุคล�กรของบริษัท

นโยบาย No Gift Policy
นโยบ�ยนี้เป็นส่วนหนึ่งของม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชัน โดยก�ร 
งดก�รรับของขวัญ (No Gift Policy) ในช่วงเทศก�ลและในโอก�ส 
อ่ืนใดไปยังพนักง�น คู่ค้� และผู้ เกี่ยวข้องภ�ยนอกได้ทร�บ  
โดย นโยบ�ย No Gift Policy เริ่มในปี 2562 เป็นปีแรก เพื่อ
ตอกย้ำ�คว�มมุ่งม่ันของบริษัท ในก�รสร้�งหลักธรรม�ภิบ�ลท่ีดี  
โดยในปี 2564 บรษัิทไดม้กี�รจดัทำ�และเผยแพรก่�รให้คว�มรูเ้กีย่วกบั 
นโยบ�ย No Gift Policy ผ่�นสื่อท้ังภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร  
ด้วย Concept เปลี่ยนจ�ก “ของขวัญ” เป็น “คำ�อวยพร” ซึ่งผู้บริห�ร
และพนักง�น ได้ยึดม่ันในหลักธรรม�ภิบ�ล และร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 
ในก�รปฏบัิตติ�มนโยบ�ย เพือ่ให้ก�รดำ�เนนิง�นของบรษัิท เป็นไปต�ม 
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีในก�รเสริมสร้�งวัฒนธรรมองค์กร
แห่งคว�มโปร่งใส

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีกระบวนก�รรับข้อร้องเรียน 
ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสและข้อร้องเรียน
เกีย่วกบัก�รคอรร์ปัชันในหล�ยช่องท�ง รวมท้ังเปิดเผยช่องท�งรบัเรือ่ 
งร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือ ร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท พร้อมท้ัง 
เปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชันจ�ก
พันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งโปร่งใส คณะกรรมก�รบริษัทกำ�กับ
ดูแลให้มีก�รจัดก�รข้อร้องเรียนอย่�งเป็นระบบ เพื่อคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลท่ีกระทำ�โดยเจตน�สุจริต โดยห้�ม 
ก�รเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็น 
ก�รเปิดเผยต�มคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหม�ย ต�มคำ�สั่งศ�ลหรือ 
หน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ให้คว�มสำ�คัญต่อ 
ก�รให้บรกิ�รและก�รดแูลลกูค�้ รวมถงึ กรณผีูท่ี้ไมไ่ดร้บัคว�มสะดวก
จ�กก�รใช้บริก�รหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทส�ม�รถแจ้งปัญห�หรือ
เรื่องร้องเรียนม�ยังบริษัทได้ โดยบริษัทมีหน่วยง�นบริห�รจัดก�ร
ข้อร้องเรียนที่ทำ�หน้�ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประส�นง�นและบริห�ร
จัดก�รเรื่องร้องเรียนอย่�งรวดเร็ว ถูกต้องต�มหลักก�รและตรง 
ต�มวัตถุประสงค์ของก�รร้องเรียน ซ่ึงนอกจ�กจะเป็นก�รบริห�ร
จัดก�รเรื่องร้องเรียนแล้ว ยังเป็นก�รสื่อส�ร ทำ�คว�มเข้�ใจกับ 
ผู้ร้องเรียนให้ได้รับทร�บข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องอีกด้วย อันส่งผลต่อ 
ภ�พลักษณ์ขององค์กรและภ�คธุรกิจประกันภัยโดยรวมอีกด้วย  
ในก�รนีบ้รษัิทเปิดรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจ�กทุกช่องท�ง เพือ่คว�มสะดวก
และช่วยบรรเท�คว�มเดือดร้อนของผู้ร้องเรียน ช่องท�งก�รแจ้ง
เบ�ะแสหรอืข้อรอ้งเรยีน เวป็ไซตข์องบรษัิท https://www.mticonnect.
com/Contact/Comment
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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 3 times (Renewed 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 (Sep 2021 - Sep 2024).  In 2021,  
The Company has continuously organized training and  
education on the anti-corruption policy.  The Company also 
provides other channels to provide the knowledge which  
is the E-learning system to educate the executives and 
employees, to build understanding and to create a culture 
of anti-corruption, including raising awareness and gave the 
importance to the policy.

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.  So, all executives and employees 
must take cautious action.  Moreover, the Company provides 
a corruption assessment and establishes corruption 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 collected by 
the Anti-Money Laundering Office Through electronic system 
before every transaction.

In 2021, the Company is approved by the Anti-Money  
Laundering Office to provide the training course and issue  
certificates for those who have passed the course on prevention 
and suppression of money laundering and the prevention and 
suppression of the financing of terrorism and the proliferation 
of weapons of mass destruction in the non-life insurance  
companies which is classified as financial institutions, according 
to the regulation of the Anti-Money Laundering Commission 
requiring the company to provide training course to those who 
has reporting duty, which are the executives and employees 
of the Company under the law Section 13 and Section 16 
B.E. 2564.

No Gift Policy
This policy is a part of the against corruption measues 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 2021,  
the Company has prepared and communicated 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 provides 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 
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 8.2	 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 	 	 ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำ�นวนคร้ังก�รประชุมและก�รเข้�ประชุมของกรรมก�รตรวจสอบ 
  ร�ยบุคคลดังปร�กฏในหัวข้อ 8.1.2 ก�รเข้�ร่วมประชุม

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ก�รตดิต�มและประเมินผล (Monitoring) องคก์รมกี�รตดิต�มประเมนิ
ผลก�รควบคุมภ�ยในและประเมินคุณภ�พก�รปฏิบัติง�น โดยเป็น 
ส่วนหนึ่งของกระบวนก�รปฏิบัติง�นต�มปกติของฝ่�ยบริห�ร  
ผู้ควบคุมง�นและผู้มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีก�รติดต�มและประเมิน 
ผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยท่ีบริษัทกำ�หนดทุก 
หน่วยง�น โดยฝ่�ยบริห�รจะร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต่อ 
คณะกรรมก�รบรษัิทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�ร
ตรวจสอบได้ทำ�หน้�ท่ีสอบท�นก�รปฏิบัติต�มระบบควบคุมภ�ยใน
โดยครอบคลุมกิจกรรมต่�ง ๆ ต�มโครงสร้�งของบริษัท สอบท�น
งบก�รเงิน ก�รคัดเลือกผู้สอบบัญชีและผลตอบแทน ก�รสอบท�น

ก�รปฏิบัติง�น และก�รตรวจสอบก�รทุจริต ฉ้อฉล ก�รปฏิบัติต�ม 
ข้อกำ�หนด ระเบียบ คำ�สั่งของบริษัทและหน่วยง�นกำ�กับของ 
ท�งร�ชก�รท่ีกำ�หนดไว้ และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อ
พิจ�รณ�และรับทร�บ

บทบ�ทและหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ดังปร�กฏในหัวข้อ 
7.3 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมก�รชุดย่อย

 8.3	 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
	 	 	 ชุดย่อยอื่น	ๆ	

8.3.1 จำ�นวนครั้งก�รประชุมและก�รเข้�ประชุมของคณะกรรมก�ร 
  ชุดย่อยร�ยบุคคล ดงัปร�กฏในหัวข้อ 8.1.2 ก�รเข�้รว่มประชุม

8.3.2 ผลก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�รชุดย่อยดงักล�่ว ท่ีไดร้บั 
  มอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ดังปร�กฏในหัวข้อ 
  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมก�รชุดย่อย
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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.

The Company gives the importance to the service and customer 
care.  This includes those who experience 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 Com-
pany is complaints from all channels because we are concern 
about the complaint from those who suffer, not just only our 
reputation and the insurance industry.  The whistleblowing or 
complaint channel of the Company is at https://www.mticonnect.
com/Contact/Comment

 8.2	 Report	on	the	Audit	Committee’s	
	 	 	 performance

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 investigating fraud, 
reviewing regulatory compliance and reporting to the Board of 
Directors for consideration and acknowledgment.

Authorities and responsibilities of the Audit Committee are 
appeared 7.3 in the subject about the Audit Committee.

 8.3	 Report	on	the	Sub-committee’s
	 	 	 performance

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	 การควบคุมภายใน

คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดนโยบ�ย ทิศท�งก�รดำ�เนินง�น 
ของบริษัท โครงสร้�งองค์กรและสภ�พแวดล้อมก�รควบคุมท่ีดี  
ก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหม�ะสม และมี 
ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร รวมท้ังจัดให้มีระบบ
ก�รควบคุมภ�ยในอย่�งเพียงพอ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับแนวท�งก�รปฏิบัติง�นของบริษัทฯ ข้อกำ�หนดกฎหม�ยและ 
ข้อบังคับของท�งร�ชก�รให้เป็นปัจจบัุน เพ่ือให้บรษัิทบรรลเุป้�หม�ย
ต�มท่ีกำ�หนดไวอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พและประสทิธผิล โดยมีก�รทบทวน 
ประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยในของบริษทั อย่�งน้อย
ปีละ 1 ครั้ง ต�มแบบประเมินของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับ 
และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์  
วิธีก�ร และเงื่อนไขในก�รรับเงิน ก�รจ่�ยเงิน ก�รตรวจสอบ  
และก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2557

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2565 เมือ่วนัท่ี 25 กมุภ�พันธ ์ 
2565 คณะกรรมก�รตรวจสอบท้ัง 3 ท่�น เข้�ร่วมประชุมครบ 
ทุกท่�น นอกจ�กนีค้ณะกรรมก�รบริษัทไดม้อบหม�ยให้คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบทำ�ก�รสอบท�นผลก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
ของบริษัท ซึ่งจัดทำ�โดยฝ่�ยบริห�รทุกปี ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมก�ร
บริษัทเพื่อพิจ�รณ� โดยสรุปผลก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยใน
ของบริษัทในด้�นต่�ง ๆ ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ
1. ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร (Control Environment) มีก�รกำ�หนด 
 เป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจ ก�รจัดโครงสร้�งองค์กรและระเบียบ 
 วิธีก�รปฏิบัติง�นเป็นล�ยลักษณ์อักษร ก�รกำ�หนดจริยธรรมโดย 
 ให้คว�มสำ�คญักบัคว�มซ่ือสตัย ์และคว�มโปร่งใสในก�รดำ�เนนิง�น  
 มีก�รบริห�รจัดก�รท่ีสอดคล้องต�มหลักธรรม�ภิบ�ล บุคล�กร 
 มีคว�มเข้�ใจขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่ีและตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 
 ของลูกค้�

	9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
  Internal Control and Related Party Transaction

2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง (Risk Assessment) มีก�รกำ�หนด 
 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องก�รทำ�ง�นท่ีสำ�เร็จ 
 ดว้ยงบประม�ณและทรพัย�กรท่ีกำ�หนดไวอ้ย่�งเหม�ะสม ผูบ้รหิ�ร 
 มีก�รระบุคว�มเสี่ยงท้ังจ�กปัจจัยภ�ยในและภ�ยนอกท่ีอ�จ 
 มีผลกระทบต่อก�รบรรลุผลสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 โดยฝ่�ยบริห�รและพนักง�นทุกหน่วยง�นมีส่วนร่วมในก�ร 
 วิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง ประเมินปัจจัยและกำ�หนดม�ตรก�รจัดก�ร 
 คว�มเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และสือ่ส�รให้พนกัง�นทุกคน 
 รับทร�บรวมถึงติดต�มผลให้มีก�รปฏิบัติต�มที่บริษัทกำ�หนดไว้
3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น (Control Activities) มีก�รกำ�หนด 
 นโยบ�ยและระเบียบวิธีปฏิบัติง�น กำ�หนดอำ�น�จหน้�ท่ี วงเงิน 
 ก�รอนุมัติของผู้บริห�รไว้อย่�งชัดเจน และกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�น 
 ให้เป็นไปต�มกรอบนโยบ�ย แนวท�งปฏิบัติ และสอดคล้อง 
 ต�มแนวท�งท่ีหน่วยง�นกำ�กับดูแลกำ�หนดไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่�  
 ก�รปฏบัิตงิ�นจะเกดิผลสำ�เรจ็อย่�งมีประสทิธภิ�พและประสทิธผิล 
 ต�มที่ฝ่�ยบริห�รกำ�หนดไว้
4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล (Information and  
 Communications) มีระบบข้อมูลส�รสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ 
 ก�รปฏบัิตงิ�นท่ีเพยีงพอเหม�ะสมสำ�หรบัใช้ประกอบก�รตดัสนิใจ  
 ก�รบันทึกร�ยก�รบัญชีและข้อมูลส�รสนเทศครบถ้วนถูกต้อง 
 เพียงพอต่อก�รตัดสินใจท้ังข้อมูลท�งก�รเงินหรือข้อมูลก�ร 
 ปฏิบัติง�นโดยมีก�รควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ  
 และได้พัฒน�ปรับปรุงระบบส�รสนเทศให้มีประสิทธิภ�พ 
 โดยก�รนำ�เทคโนโลยีใหม ่ๆ  ม�ใช้เพือ่รองรบัก�รขย�ยตวัท�งธรุกจิ 
 ของบรษัิท ท่ีเพ่ิมม�กข้ึนอย่�งตอ่เนือ่งเพ่ือครอบคลมุคว�มตอ้งก�ร 
 ของผู้ใช้ง�นและก�รให้บริก�รลูกค้� รวมท้ังก�รมีกระบวนก�ร 
 ส่ือส�รภ�ยในและภ�ยนอกองค์กรอย่�งมีประสิทธิภ�พ
5. ระบบก�รติดต�ม (Monitoring) องค์กรมีก�รติดต�มประเมินผล 
 ก�รควบคุมภ�ยในและประเมินคุณภ�พก�รปฏิบัติง�น โดยเป็น 
 ส่วนหนึ่งของกระบวนก�รปฏิบัติง�นต�มปกติของฝ่�ยบริห�ร  
 ผู้ควบคุมง�นและผู้มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีก�รติดต�มและ 

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดนโยบาย ทิศทางการดำาเนินงาน 
ของบริษัท โครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมการควบคุมที่ดี  

การบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
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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. 1/2022 held on 25  
February 2022, 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  

The Board of Directors established  
the policy and guideline on the company 

operation, organization structure  
and good control environment
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 ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นเปรียบเทียบกับเป้�หม�ยท่ีบริษัท 
 กำ�หนดทุกหนว่ยง�น โดยฝ�่ยบริห�รจะร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�น 
 ต่อคณะกรรมก�รบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส นอกจ�กนี้ 
 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทำ�หน้�ท่ีสอบท�นก�รปฏิบัติต�ม 
 ระบบควบคุมภ�ยในโดยครอบคลุมกิจกรรมต่�ง ๆ  ต�มโครงสร้�ง 
 ของบริษัท สอบท�นงบก�รเงิน ก�รคัดเลือกผู้สอบบัญชีและ 
 ผลตอบแทน ก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�น และก�รตรวจสอบ 
 ก�รทุจรติ ฉ้อฉล ก�รปฏบัิตติ�มข้อกำ�หนด ระเบียบ คำ�สัง่ของบรษัิท 
 และหน่วยง�นกำ�กับของท�งร�ชก�รที่กำ�หนดไว้ และร�ยง�นต่อ 
 คณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และรับทร�บ

 ซ่ึงคณะกรรมก�รบริษัท ได้พิจ�รณ�เห็นว่� ระบบก�รควบคุม 
 ภ�ยในของบริษัทมีคว�มเพียงพอและเหม�ะสม โดยบริษัท 
 ได้จัดให้มีบุคล�กรอย่�งเพียงพอท่ีจะดำ�เนินก�รต�มระบบ 
 ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมท้ังมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน 
 อย่�งเพียงพอ ในเรื่องก�รติดต�มควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�น 
 ของบริษัทร่วมให้ส�ม�รถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและ 
 บริษัทร่วมจ�กก�รท่ีกรรมก�รหรือผู้บริห�รนำ�ไปใช้โดยมิชอบ 
 หรอืโดยไมมี่อำ�น�จ รวมถงึก�รทำ�ธรุกรรมกบับุคคลท่ีอ�จมีคว�ม 
 ขัดแย้งและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน สำ�หรับก�รควบคุมภ�ยใน 
 ในหัวข้ออ่ืน คณะกรรมก�รเห็นว่�บริษัทมีก�รควบคุมภ�ยใน 
 ท่ีเพียงพอ ท้ังนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มเห็นแตกต่�ง 
 ไปจ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทแต่อย่�งใด

 นอกจ�กนี ้บรษัิทไดม้กี�รแตง่ตัง้ น.ส. กนกธร  พร�มไทย ให้ดำ�รง 
 ตำ�แหน่ง หัวหน้�ง�นผู้ตรวจสอบภ�ยในของบริษัท ตั้งแต่วันท่ี  
 1 ตุล�คม 2555 โดยมีวุฒิก�รศึกษ�และประสบก�รณ์ด้�น 
 ก�รตรวจสอบภ�ยใน ด้�นธุรกิจประกันวิน�ศภัยท่ีมีลักษณะ 
 เดียวกับบริษัทอย่�งเพียงพอและเหม�ะสม รวมทั้งผ่�นก�รอบรม 
 และสัมมน�ในหลักสูตรท่ีเ ก่ียวข้องกับก�รปฏิบัติง�นด้�น 
 ก�รตรวจสอบภ�ยใน ได้แก่ ก�รสัมมน�ได้รับประก�ศนียบัตร 
 เกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน เพ่ือก�รเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ 
 ภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล (Pre CIA) จ�กคณะพ�ณิชยศ�สตร์ 
 และก�รบัญชี จฬุ�ลงกรณม์ห�วทิย�ลยั ก�รบรหิ�รง�นตรวจสอบ 
 ภ�ยในต�มแนวท�ง COSO ERM จ�กสม�คมผูต้รวจสอบภ�ยใน 
 แห่งประเทศไทย และก�รตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ  
 (IT Auditing) จ�กสภ�วิช�ชีพบัญชี นอกจ�กนี้มีคว�มเข้�ใจ 
 ในกิจกรรมและก�รดำ�เนินง�นของบริษัท จึงเห็นว่�มีคว�ม 
 เหม�ะสมที่จะปฏิบัติหน้�ที่ดังกล่�วได้อย่�งเหม�ะสมเพียงพอ

 ท้ังนี้ ก�รพิจ�รณ�และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้�ย 
 ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในของบริษัท 
 จะต้องผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ รวมทั้งบริษัท 
 ได้กำ�หนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ เกี่ยวกับหน้�ท่ี 
 และคว�มรบัผดิชอบ โดยคณุสมบัตขิองผูด้ำ�รงตำ�แหนง่หัวหน�้ง�น 
 ตรวจสอบภ�ยใน ปร�กฏในเอกส�รแนบ 3

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นว่า ระบบการควบคุม 
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม  

โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการ 
ตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 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.

 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 Miss 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 Internal Audit Practice (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 Attachment 3

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
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(2) ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วข้�งต้นได้เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบ
กอบงบก�รเงินซ่ึงผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต  
โดยร�ยก�รระหว่�งกันท่ีเกิด เป็นร�ยก�รท่ีสนับสนุนก�รดำ�เนิน
ง�นของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้�งธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีก�ร
เติบโตอย่�งต่อเนื่องและมั่นคง ร�ยก�รท่ีเกิดข้ึนเป็นไปต�มลักษณะ
ธุรกิจปกติทั่วไป ต�มกลไกตล�ดที่มีร�ค�และผลตอบแทนที่เป็นท�ง 
ก�รค้�ปกติ ก�รลงทุนในประเภทต่�ง ๆ อ�ทิเช่น เงินฝ�กธน�ค�ร 
และก�รถือหุ้นในบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน เป็นวิธีก�รบริห�รก�รลงทุน 
ของบรษัิทฯ เพือ่ให้เกดิคว�มหล�กหล�ยในประเภทก�รลงทุน ในด�้น
ก�รประกันภัย ร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้น อ�ทิเช่น เบี้ยประกันภัย  
ค่�สินไหมทดแทน ค่�จ้�งค่�บำ�เหน็จ และค่�ใช้จ่�ยในก�รรับประกัน
ภัยเป็นไปต�มลักษณะและวิธีปฏิบัติในก�รดำ�เนินธุรกิจปกติของ 
บริษัทฯ เพ่ือก�รเติบโตของธุรกิจซ่ึงมุ่งเน้นผ่�นหล�กหล�ยช่องท�ง
ผ่�นคู่ค้�พันธมิตร กรณีก�รเรียกร้องสินไหม บริษัทฯ มีกระบวนก�ร
พิจ�รณ�สินไหมท่ีเป็นม�ตรฐ�น โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับก�ร 
ให้บริก�รแก่ลูกค้�ท่ัวไปทุกร�ยของบริษัทฯ ท้ังนี้ก�รทำ�ร�ยก�ร
ระหว่�งกันดังกล่�วได้คำ�นึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นสำ�คัญ

(3) มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล�่วข้�งตน้และร�ยก�รระหว่�งกนัท่ีไดเ้ปิดเผย
ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินท่ีผ่�นก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญ�ตนั้น ได้มีก�รกำ�หนดเงื่อนไขต่�ง ๆ ว่�เป็นไปต�มลักษณะ
ก�รดำ�เนินก�รค้�ปกติในร�ค�ตล�ด ซ่ึงมีเงื่อนไขไม่แตกต่�งจ�ก
บุคคลภ�ยนอก และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในก�รอนุมัติให้กระทำ�

ร�ยก�รระหว่�งกันใด ๆ อย่�งไรก็ต�มบริษัทฯ ไม่มีนโยบ�ยท่ีจะ
สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน แต่ห�กมีร�ยก�ร
ระหว่�งกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปต�มธุรกิจปกติ ซ่ึงเป็นไปในร�ค� 
หรือเงื่อนไขท่ีไม่แตกต่�งจ�กบุคคลภ�ยนอก โดยจะอยู่ภ�ยใต้ 
ประก�ศและข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
และคณะกรรมก�รตรวจสอบจะทบทวนถึงคว�มเหม�ะสมและ 
คว�มสมเหตุสมผลของร�ยก�รด้วย

(4) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

สำ�หรับร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดขึ้นในอน�คตนั้น  
อ�จจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติระหว่�งกัน 
โดยบริษัทฯ จะดำ�เนินก�รด้วยคว�มโปร่งใสต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจก�รท่ีดีของบริษัทฯ และโดยให้เป็นไปในร�ค�ยุติธรรม 
ต�มสภ�พตล�ดในลกัษณะธรุกจิท่ัวไป นอกจ�กนีบ้รษัิทฯ จะปฏบิตัติ�ม 
กฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคบั 
ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 
รวมตลอดถึงก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล
ก�รทำ�ร�ยก�รที่เกี่ยวโยง และก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์
ที่สำ�คัญของบริษัทฯ

ท้ังนี้ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอ�จมีคว�ม 
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอน�คต บริษัทฯ ก็จะ 
เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ
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(2) 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.

(3) 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.

(4) 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
Section / ส่วนที่  3

Financial Statements
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คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินของบริษัท และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฏในแบบแสดงข้อมูลประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี  
(แบบ 56-1 One Report) ซ่ึงงบก�รเงินดังกล่�วได้จัดทำ�ข้ึนต�มม�ตรฐ�นท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี 
ท่ีเหม�ะสมและถอืปฏบัิตอิย�่งสม่ำ�เสมอและใช้ดลุยพินจิอย่�งรอบคอบระมดัระวงั รวมท้ังไดผ้�่นก�รตรวจสอบและให้คว�มเห็นอย่�งไมมี่เงือ่นไข
จ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่เป็นอิสระ ดังนั้นงบก�รเงินจึงสะท้อนฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีและดำ�รงไว้ซึ่งระบบก�รควบคุมภ�ยใน และระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ เพื่อให้เชื่อมั่น
อย่�งมีเหตุผลว่� ก�รบันทึกข้อมูลท�งบัญชีมีคว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอสำ�หรับก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดก�รทุจริต 
หรอืก�รดำ�เนนิก�รท่ีผดิปกตอิย่�งมสี�ระสำ�คญั รวมท้ังมกี�รปฏบัิตติ�มกฎหม�ยและกฎเกณฑท่ี์เกีย่วข้อง ซ่ึงคณะกรรมก�รตรวจสอบไดร้�ยง�น
ผลก�รปฏบัิตงิ�นตอ่คณะกรรมก�รบริษัท และไดร้�ยง�นคว�มเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนีใ้นร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวใ้นแบบแสดงข้อมลู 
ประจำ�ปี/ร�ยง�นประจำ�ปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

คณะกรรมก�รบริษัทมีคว�มเห็นว่� ระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยรวมของบริษัทอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจ และส�ม�รถสร้�งคว�มเช่ือม่ันได้ว่� 
งบก�รเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2564 แสดงฐ�นะก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด
ถูกต้องในส�ระสำ�คัญ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

(นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา)
ประธานกรรมการ

(นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา)
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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The Board of Directors is the responsible for the Financial Statements of the Company and the Financial Information as shown in 
the Annual Report (Form 56-1 One Report).  Such Financial Statements have been prepared per the accepted certified standard 
in Thailand, by choosing the appropriate accounting policy and consistently comply with and using precautious consideration, which 
have passed the examination and provided unconditional opinion from the Independent Certified Public Accountant.  Therefore, 
the Financial Statements reflect the true and reasonable financial conditions and the performance of the Company.

The Board of Directors has prepared and maintained the appropriate and efficient internal control system and risk management 
system to be reasonably assured that the recording of the accounting information is accurate, complete and adequate for taking 
care of the assets and prevent the dishonest act or any significant misconduct, including the compliance to the applicable laws 
and regulations, which the Audit Committee has reported the result of operations to the Board of Directors and has reported  
their opinions related to this matter in the Report of the Audit Committee which has already been shown in the Annual Report 
(Form 56-1 One Report).

The Board of Directors has the opinion that the overall internal control system of the Company is in the satisfactory level and 
can create the confidence that the Financial Statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at December 31, 
2021 have shown the financial conditions, performance and cash flow correctly in the main points.

Report of the Board of Directors’ responsibilities
for the Financial Statements

Muang Thai Insurance Public Company Limited

(Mr. Photipong  Lamsam)
Chairman

   (Mrs. Nualphan  Lamsam)
President and Chief Executive Officer



3.		รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  Independent Auditor’s Report
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 Statement of financial position (Continued)
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 As at December 2021
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 Statement of comprehensive income
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 Statement of comprehensive income (Continued)
 
 Muang Thai Insurance Public Company Limited
 For the year ended December 2021
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 งบกระแสเงินสด
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 Statement of cash flows
 
 Muang Thai Insurance Public Company Limited
 For the year ended December 2021
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 Notes to financial statements
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 เอกสารแนบ 1
 Attachments 1

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจควบคุม ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด 
ในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำาบัญชี 
และเลขานุการบริษัท
	 1.	ข้อมูลของกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	(ถ้ามี)	และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา

ประธานกรรมการ

18	มิถุนายน	2551

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				2	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				4	แห่ง

88 ปริญญาโท	

สาขาบริหารธุรกิจ	

Temple	University	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.016 •	เป็นบิดา

		นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา	

		และนายสาระ		ลำ่าซำา	

•	เป็นพี่ชายภรรยา

		นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์	

•	เป็นลูกพี่ลูกน้อง

		นางสาวสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	

•	เป็นลุง

		นางจิตกานต์		ลำ่าซำา

2560-ปัจจุบัน

2561-2562

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน

2546-2562

2546-2562

2526-ปัจจุบัน

2546-2561

2554-2560

ประธานกิตติมศักดิ์

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

บมจ.	เสริมสุข	1)

บจก.	สถิระพัฒนา	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	โฮลด้ิง	2)

บจก.	เมืองไทย	โฮลดิ้ง	2)

บจก.	ทรัพย์เมืองไทย	2)

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	1)

บจก.	จุลินทร์วงศ์	2)

บจก.	ภัทรสัมพันธ์	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บจก.	สมบัติลำ่าซำา	2)

บมจ.	เสริมสุข	1)

นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์

รองประธานกรรมการ

30	กรกฎาคม	2557

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				4	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				11	แห่ง

79 ปริญญาเอก	สาขา

กฎหมาย	มหาชน	

มหาวิทยาลัย	CAEN	

ประเทศฝรั่งเศส

•	ประกาศนียบัตร	

		ด้านบริหารจาก

		มหาวิทยาลัย	

		Western	Ontario	

		ประเทศแคนาดา

•	ประกาศนียบัตร

		ด้านวิเคราะห์

		โครงการ

		มหาวิทยาลัย	

		Connecticut	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Accreditation	

		Program	

		(DAP/2546)	

•	Audit	Committee	

		Program	

		(ACP/2007)

0.271 •	เป็นน้องเขย

		นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา

•	เป็นพี่เขย

		นางสาวสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	

•	เป็นอาเขย

		นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา	

		นายสาระ		ลำ่าซำา

		และนางจิตกานต์		ลำ่าซำา

2563-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2544-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

		

2542-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2540-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

บริหาร	

กรรมการและ

กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

นายกสมาคม

กงสุลกิตติมศักดิ์

ประธานกรรมการ

บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

รองประธาน

กรรมการ

บมจ.	ล็อกซเล่ย์	1)

บมจ.	เอเชียน	ไฟย์โต

ซูติคอลส์	1)

บมจ.	ลากูนารีสอร์ทแอนด์

โฮเท็ล	1)

บมจ.	ไทยวาฟูดโปรดักส์	1)

สภามหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	2)

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2)

สมาคมฝรั่งเศส	2)

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์

ประเทศจาเมกา

ประจำาประเทศไทย	2)

ศูนย์เลสิคและรักษาสายตา

รัตนิน-กิมเบล	2)

สภาธุรกิจไทย-ฝรั่งเศส	2)

มูลนิธิวิเทศพัฒนา	2)

หอการค้าไทย	2)

1.1	รายละเอียดของกรรมการ
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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	

Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mr.	Photipong		Lamsam

Chairman

18	June	2008

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				2

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				4

88 MBA,	Temple	

University,	USA.

3.016 •	Father	of	

		Mrs.	Nualphan		Lamsam	

		and	Mr.	Sara		Lamsam

•	Brother	of	

		Mr.	Jingjai		

		Hanchanlash’s	wife	

•	Cousin	of	

		Ms.	Sujitpan		Lamsam	

•	Uncle	of	

		Mrs.	Jittakarn		Lamsam

2017-Present

2018-2019

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2008-Present

2003-2019

2003-2019

1983-Present

2003-2018

2011-2017

Honorary	Chairman

Director

Chairman

Chairman

Chairman

Chairman

Director

Director

Chairman

Director	

Chairman

Sermsuk	Plc.	1)

Satera	Pattana	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Group

Holding	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Holding	

Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Asset	

Co.,	Ltd.	2)

Phatra	Leasing	Plc.	1)

Chulinwong	Co.,	Ltd.	2)

Phatra	Samphant	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Lam	Sam	Estate	Co.,	Ltd.	2)

Sermsuk	Plc.	1)

Mr.	Jingjai		Hanchanlash

Vice	Chairman

30	July		2014

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				4

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				11

79 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)

0.271 •	Brother-in-law	of		

		Mr.	Photipong		Lamsam

•	Brother-in-law	of		

		Ms.	Sujitpan		Lamsam	

•	Uncle-in-law	of	

		Mrs.	Nualphan		Lamsam,	

		Mr.	Sara		Lamsam,	

		and	Mrs.	Jittakarn		

		Lamsam	

2020-Present

2005-Present

2001-Present

2000-Present

2017-Present

2016-Present

2004-Present

2004-Present

1999-Present

Advisor	to	the	

Executive	Board

Director	and	

Executive

Independent	

Independent	

Director

Advisor

Executive	

Director

President

Honorary	Consul

Executive	

Chairman

Loxley	Plc.	1)

Asian	Phytoceuticals	

Public	Company	Limited	1)

Laguna	Resorts	&	

Hotels	Plc.	1)

Thai	Wah	Food	Products	

Plc.	1)

University	of	Thai	Chamber	

of	Commerce	Council	2)	

Centre	for	European

Studies	at	Chulalongkorn	

University	2)

Alliance	Francaise	2)

Jamica	for	Thailand	2)

Gimbel	Excimer	Laser	

Eye	Centre	2)

1.1	Profile	of	the	directors,	executives,	authorized	persons	and	Company	Secretary	as	follows.	



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report4 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

2539-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2560-2561

2550-2560

2546-2562

2542-2560

2557-2560

กรรมการ

ประธาน

กรรมการ
ส่งเสริมกิจกรรม
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ศูนย์กฎหมายภูมิภาค
แม่นำ้าโขง	2)

มูลนิธิไทย-แคนนาดา
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	2)

สถาบันดนตรี	
กัลยาณิวัฒนา	2)

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อม
ไทย	2)

สถาบันพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	2)

บจ.	สปี	ออยล์	แอนด์	
แก�ส	เซอร์วิสเซส	
(ประเทศไทย)	2)

สภามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	2)

สำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	
(สกว.)	2)

นางสาวสุจิตพรรณ	ลำ่าซำา

รองประธานกรรมการและ

กรรมการคณะอำานวยการ

บริหาร	

ประธานคณะกรรมการ

ลงทุนและกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

จัดการความเสี่ยง

18	มิถุนายน	2551

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				1	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				4	แห่ง

63 •	ปริญญาโท	

		(เกียรตินิยม)	

		สาขาเศรษฐศาสตร์	

		Cambridge	

		University	

		ประเทศอังกฤษ

•	ปริญญาโท	

		สาขาการจัดการ	

		Massachusetts	

		Institute	of	

		Technology	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Accreditation	

		Program	

		(DAP/2547)

•	Executive	Program	

		Standford	Graduate	

		School	of	Business,	

		Standford	University	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

1.017 •	เป็นลูกพี่ลูกน้อง

		นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา	

•	เป็นลูกพี่ลูกน้องภรรยา

		นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์

•	เป็นอา

		นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา		

		นายสาระ		ลำ่าซำา	และ

		นางจิตกานต์		ลำ่าซำา

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2548-ปัจจุบัน

2542-ปัจจุบัน

2541-ปัจจุบัน

2551-2562

ประธานอำานวยการ

บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ	และ

กรรมการกำากับ

ความเสี่ยง

ประธาน

คณะอำานวยบริหาร

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บจก.	เมืองไทย	โฮลดิ้ง	2)

บจก.	ทรัพย์เมืองไทย	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	

โฮลดิ้ง	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย	1)

บมจ.	เมืองไทยประกันภัย	1)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

•	Audit	Committee	

		Program	

		(ACP/2007)

1999-Present

1999-Present

1997-Present

1996-Present

2016-Present

2014-Present

2017-2018

2007-2017

2003-2019

1999-2017

2014-2017

Director

Director	

Vice	Chairman

Director

Chairman

Member

Facilitator

Director

Director

Director

Director	

Honorary	Director

Thai-French	Business	

Council	2)

Development	Cooperation	

Foundation	2)

Thai	Chamber	of	

Commerce	2)

Mekong	Region	Law	

Center	2)

The	Canada-Thailand	

Economic	Cooperation	

Foundation	2)

Princess	Galyani	

Vadhana	Institute	of	

Music	2)

Thailand	Environment	

Institute	2)

National	Science	and	

Technology	Development	

Agency	(NSTDA)	2)

SPIE	Oil	&	Gas	

Services	Co.,Ltd.	2)

University	of	Thai	Chamber	

of	Commerce	Council	2)

The	Thailand	Research	

Fund	(TRF)	2)

Ms.	Sujitpan		Lamsam

Vice	Chairman	and	

Member	of	Executive	

Committee	

Chairman	of	Investment	

Committee	and	Member	

of	Risk	Management	

Committee

18	June	2008

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				1

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				4

63 •	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

		and	Mrs.	Jittakarn		

		Lamsam

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2007-Present

2005-Present

1999-Present

1998-Present

2008-2019

Executive	

Chairman

Director

Director	

Director	

Member	of	Risk	

Management	

Committee

Director	

Vice	Chairman	

and	Member	of	

Risk	Oversight	

Committee

Chairman	of	

Executive	

Committee

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Holding	

Co.,	Ltd.	2)

Muangthai	Asset	

Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Group	

Holding	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

KASIKORNBANK	Plc.	1)

Muang	Thai	Insurance	

Plc.	1)
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ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา

กรรมการผู้จัดการ	และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการคณะอำานวยการ

บริหาร	กรรมการคณะ

กรรมการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง	และกรรมการ

คณะกรรมการลงทุน

1	มีนาคม	2553

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				2	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				14	แห่ง

56 •	ปริญญาโท	

		สาขาการจัดการ

		การศึกษา	

		Boston	University	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Certification	

		Program	

		(DCP)	รุ่น	67/2548

7.200 •	เป็นบุตรี

		นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา	

•	เป็นพี่สาว

		นายสาระ		ลำ่าซำา

•	เป็นหลานภรรยา

		นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์	

•	เป็นหลาน

		นางสาวสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา	

•	เป็นลูกพี่ลูกน้อง

		นางจิตกานต์		ลำ่าซำา

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2562-2563

2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2561-2563

2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2560-2562

2561-2562

2559-2561

2557-2560

2557-2560

2557-2559

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

	

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองเลขาธิการ

ที่ปรึกษา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กงสุลกิตติมศักดิ์

กรรมการ

ที่ปรีกษากรรมการ

ผู้จัดการ

ที่ปรีกษากรรมการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

ประธานกิตติมศักดิ์

กรรมการกำากับ

การบริหาร

เงินลงทุน

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

เอกลักษณ์ของชาติ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ปรึกษา

บริษัท	ดุสิตธานี	จำากัด	

(มหาชน)	1)

มูลนิธิมาดามแป้ง	2)

มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี

กรุงเทพ	ในพระอุปถัมภ์

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า

สิริวัณณวรีนารีรัตน	2)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	2)	

มูลนิธิรามาธิบดี	ใน

พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	2)

มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการและพัฒนามาตรฐาน

วิทยาศาสตร์ศึกษา	2)

มูลนิธิรักษ์ไทย	2)

บริษัท	สุวรรณชาด	จำากัด	

ในพระบรมราชูปถัมภ์	2)

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราช	2)

หอการค้าไทยและ

สภาหอการค้าไทย

แห่งประเทศไทย	2)

สำานักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์	2)

สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สาธารณรัฐลิทัวเนีย	

ประจำาประเทศไทย	2)

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	1)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	

โฮลดิ้ง	2)

บจก.	ซังออนอเร่	2)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	2)

บมจ.	ดู	เดย์	ดรีม	1)

บมจ.	ดู	เดย์	ดรีม	1)

คณะกรรมการเอกลักษณ์

ของชาติ	2)

กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	2)

ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mrs.	Nualphan		Lamsam

President	and	Chief	

Executive	Officer,	

Member	of	Executive	

Committee,	Member	of	

Risk	Management	

Committee	and	Member	

of	Investment	Committee

1	March	2010

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				2

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				14

56 •	M.Ed.	

		(Educational	

		Leadership	

		Administration),

		Boston	University,	

		USA

•	Director	

		Certification	

		Program	

		(DCP)	Class

		67/2005

7.200 •	Daughter	of		

		Mr.	Photipong		Lamsam	

•	Sister	of	

		Mr.	Sara		Lamsam	

•	Niece	of	

		Mr.	Jingjai		

		Hanchanlash’s	wife

•	Niece	of	

		Ms.	Sujitpan		Lamsam	

•	Cousin	of		

		Mrs.	Jittakarn		Lamsam

2021-Present

2021-Present

2019-Present

2019-2020

2018-Present

2018-Present

2018-2020

2018-Present

2018-Present

2017-Present

2017-Present

2016-Present

2015-Present

2010-Present

2010-Present

2010-Present

2010-Present

2009-Present

2017-2019

2018-2019

2016-2018

Director

Chairman

Director

Advisor	to	

the	Board	of	

Directors

Director

Director

	

Director

Director

Director

Secretary	

General

Advisor

Qualified	

Committee

Honorary	consul

Director

Advisor	to	

the	President	

Advisor	

Advisor	to	

the	Board

Honorary	

Chairman

Investment	

Director

Director	

Independent

Dusit	Thani	Plc.	1)

Madame	Pang	

Foundation	2)

Royal	Bangkok	

Symphony	Orchestra	

Foundation	under	

the	Royal	Patronage	of	

HRH	Princess	

Sirivannavari		Narirat	2)

Thai	Institute	of	

Directors	(IOD)	2)

Ramathibodi	Foundation	

under	the	Royal	

Patronage	of	Her	Royal	

Highness	Princess	

Maha		Chakri		Sirindhorn	2)	

The	Promotion	of	

Academic	Olympiad	

and	Development	of	

Science	Education	

Foundation	2)

Raks	Thai	Foundation	2)

Suvarnachad	Company	

Limited	under	the	Royal	

Pratonage	2)

The	Crown	Prince	

Hospital	2)

Board	of	Trade	of	

Thailand	and	The	Thai	

Chamber	of	Commerce	2)

The	Crown	Property	

Bureau	2)

Assumption	University	

Council	2)

The	republic	of	

Lithuania	for	Thailand	2)

Phatra	Leasing	Plc.	1)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Real	Estate	

Plc.	2)

Muang	Thai	Group	

Holding	Co.,	Ltd.	2)

Saint	Sonore	(Bangkok)	

Co.,	Ltd.	2)

Thai	Institute	of	

Directors	(IOD)	2)

Do	Day	Dream	Plc.	1)

Do	Day	Dream	Plc.	1)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report8 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายสาระ		ลำ่าซำา

กรรมการ	

และกรรมการ

คณะอำานวยการบริหาร

18	มิถุนายน	2551

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				3	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				26	แห่ง

52 •	Master	of	Science	

		in	Administration,	

		Boston	University				

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Bachelor	of	

		Business	in	

		Administration,	

		Northeastern	

		University	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Advanced	

		Management	

		Program,	Harvard

		Business	School			

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Global	Business	

		Leaders	Program,	

		LEAD	Business

		Institute,	

		a	partner	of

		Cornell	University		

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		รุ่นที่	4/2543

1.640 •	เป็นบุตร

		นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา

•	เป็นน้องชาย

		นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา

•	เป็นหลานภรรยา

		นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์		

•	เป็นหลาน

		นางสาวสุจิตพรรณ		ลำ่าซำา

•	เป็นลูกพี่ลูกน้อง

		นางจิตกานต์		ลำ่าซำา

2561-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2550-ปัจจุบัน

2547-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2560-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

กรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

ประธาน

อำานวยการบริหาร

กรรมการ

นายกสมาคม	

(YPO	Gold)

ประธานสมาคม

การค้ากลุ่มการเงิน	

การลงทุน	

และการประกัน

นายกสมาคม

กรรมการ

กิตติมศักดิ์

กรรมการ

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการบริษัท	

และประธาน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา

กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

กรรมการ

กรรมการอำานวยการ

จัดหาทุนอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ	

๘๐	พรรษา	

มหาราชินี	(อาคาร

ศูนย์การแพทย์

เฉพาะทางโรคเด็ก)

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	และ

กรรมการ

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย	1)

บมจ.	ธนาคารกสิกรไทย	1)

บมจ.	ไทยรับประกันภัยต่อ	1)

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	1)

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	1)

บมจ.	ภัทรลิสซิ่ง	1)

สมาคมไทยแลนด์	แชปเตอร	์

ยัง	เพรสซิเดนท์ส	

ออร์แกนไนเซชั่น	อิงค์	2)

สภาหอการค้า

แห่งประเทศไทย	2)

ประกันชีวิตไทย	2)

มูลนิธิโรคมะเร็ง	

โรงพยาบาลศิริราช	2)

บริษัท	ฟูเชีย	เวนเจอร์	แค

ปิทัล	จำากัด	2)

สภาธุรกิจประกันภัยไทย	2)

สภาธุรกิจประกันภัยไทย	2)

MB	Ageas	Life	

Insurance	Company	

Limited	2)

Sovannaphum	Life	

Assurance	PLC.	2)

สมาคมนักวางแผนการเงิน

ไทย	2)

สมาคมนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยแห่งประเทศไทย	2)

มูลนิธิโรงพยาบาลตำารวจ	

ในพระบรมราชินูปถัมภ์	2)

บริษัท	เมืองไทยประกันชีวิต	

จำากัด	(มหาชน)	2)

บริษัท	ยุพงษ์	จำากัด	2)

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สถาบันสุขภาพเด็ก

แห่งชาติมหาราชินี	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	

โฮลดิ้ง	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

2014-2017

2014-2017

2014-2016

Director

Member

The	expert	panel

Advisor	to	the	

President

Thailand	National	

Identity	Board	2)	

Ministry	of	Social	

Development	and	

Human	Security	2)	

The	National	Legislative	

Assembly	2)

Mr.	Sara	Lamsam		

Director	and

and	Member	of	

Executive	Committee

18	June	2008

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				3

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				26

52 •	Master	of	Science	

		in	Administration,	

		Boston	University,	

		USA

•	Bachelor	of	

		Business	in	

		Administration,	

		Northeastern	

		University,	USA

•	Advanced	

		Management	

		Program,	Harvard

		Business	School,	

		USA

•	Global	Business	

		Leaders	Program,	

		LEAD	Business

		Institute,	

		a	partner	of

		Cornell	University,		

		USA

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)

		class	4/2000

1.640 •	Son	of	

		Mr.	Photipong		Lamsam	

•	Brother	of	

		Mrs.	Nualphan		Lamsam	

•	Nephew	of	

		Mr.	Jingjai		

		Hanchanlash’s	wife

•	Nephew	of	

		Ms.	Sujitpan		Lamsam	

•	Cousin	of	

		Mrs.	Jittakarn		Lamsam	

2018-Present

2016-Present

2016-Present

2007-Present

	

2009-Present

2004-Present

2021-Present

2021-Present

2020-Present

2020-Present

2017-Present

2021-Present

2017-Present

2016-Present

2015-Present

2015-Present

2015-Present

Member	of	the	

Corporate	and	

Governance	

Committee	

Director	

Independent	

Director

Chairman	of	

Executive	

Committee	

Member	of	Risk	

Management	

Committee	

Director	

Association	

President	

(YPO	Glod)

Director	and	

Chairman

Vice	President

Honorary	Director

Director	

Vice	Chairman

Director	

Director	and	

Chairman	of	

Risk	Committee

Vice	Chairman

Director	and	

Chair

Advisor

KASIKORNBANK	Plc.	1)

KASIKORNBANK	Plc.	1)	

Thai	Reinsurance	Plc.	1)

Phatra	Leasing	Plc.	1)

Phatra	Leasing	Plc.	1)

Phatra	Leasing	Plc.	1)

Thailand	Chapter	Young	

Presidents	Organisation,	

Inc.	2)

The	Trade	Association	

of	Finance,	Investment	

and	Insurance	Group,	

The	Thai	Chamber	of	

Commerce	2)

The	Thai	Life	

Assurance	Association	

(TLAA)	2)

The	Cancer	Foundation	

Siriraj	Hospital	2)

Fuchsia	Venture	Capital	

Co.,	Ltd.	2)

The	Federation	of	Thai	

Insurance	Organization	2)

The	Federation	of	Thai	

Insurance	Organization	2)

MB	Ageas	Life	

Insurance	Co.,	Ltd.	2)

Sovannaphum	Life	

Insurance	PLC.	2)

Thai	Financial	Planner	

Association	2)

The	Society	of	

Actuaries	of	Thailand	2)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report10 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2551-ปัจจุบัน			

	

2550-ปัจจุบัน		

2550-ปัจจุบัน		

2548-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2553-2564

2547-2553

2546-ปัจจุบัน

2541-ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร	และ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

กรรมการผู้จัดการ	

และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ	

กรรมการ

กรรมการ

บจก.	เมืองไทย	โฮลดิ้ง	2)

บจก.	ทรัพย์เมืองไทย	2)

สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	

เซอร์วิส	2)

บมจ.	เมืองไทย	เรียล	เอสเตท	2)

บริษัท	ที.ไอ.ไอ	จำากัด	

(สถาบันประกันภัยไทย)	2)

มูลนิธิ	พล.ต.อ.	เภา		สารสิน	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บริษัท	ยุพยงค์	จำากัด	2)

นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

29	ตุลาคม	2552

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				2	แห่ง

77 •	ปริญญาโท	

		Northern	Illinois	

		University	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาตรี	

		เศรษฐศาสตร์

		มหาบัณฑิต	

		มหาวิทยาลัย	

		ธรรมศาสตร์	

		(หลักสูตร

		ภาษาอังกฤษ)

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		รุ่น	24/2545

•	Chartered	Director	

		Class	(CDC)

		รุ่น	1

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		รุ่น	15/2547

•	Audit	Committee	

		Program	(ACP)	

		รุ่น	2/2547

•	Finance	for	

		Non-Finance	

		Director	(FND)

		รุ่น	8/2547

•	Directors	Forum	

		รุ่น	1/2547

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน

2546-ปัจจุบัน

2558-2561

2558-2561

ที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์

ผู้พิพากษาสมทบ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

ที่ปรึกษาประจำา

คณะกรรมาธิการ	

การเศรษฐกิจ

การเงินและการคลัง

หอการค้า	ไทย-รัสเซีย	2)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญา

และการค้าระหว่างประเทศ

กลาง	2)

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	

(IOD)	2)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

(สนช.)	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

2012-Present

2010-Present

2012-Present

2011-Present

		

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2008-Present

2007-Present

2007-Present

2005-Present

2021-Present

2010-2021

2004-2010

2003-Present

1998-Present

Executive	

Director

President	and	

CEO

Director

Member	of	

Funding	

Committee	for	

the	80th	Birthday	

Anniversary	

Queen	Sirikit	

Building	

(Children’s	Hospital	

Specialized	

Medical	Center	

Building)

Chief	Executive	

Officer	and	

Director

Chief	Executive	

Officer	and	Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Chief	Executive	

Officer

President	and	

Chief	Executive	

Officer

President

Director

Director

Police	General	Hospital	

Foundation	Under	Royal	

Patronage	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Yupong	Company	

Limited	2)

Children’s	Hospital	

Foundation	Queen	

Sirikit	National	Institute	

of	Child	Health	2)

Muang	Thai	Group	

Holding	Co.,	Ltd.

Muang	Thai	Holding	

Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Asset	

Co.,	Ltd.	2)

Bangkok	University	

Council	2)

Muang	Thai	Group	

Service	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Real	Estate	

Plc.	2)

Thailand	Insurance	

Institute	(TII)

Pol.	Gen.	Pow		Sarasin	

Foundation	(Former	

name;	Narcotics	Control	

Foundation)	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Yupayong	Company	

Limited	2)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report12 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

ดร.อโศก		วงศ์ชะอุ่ม	

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

29	เมษายน	2553

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				7	แห่ง

70 •	ปริญญาเอก	

		สาขาเศรษฐศาสตร์

		มหาวิทยาลัย

		พิทซ์เบิร์ก	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาโท	

		สาขาเศรษฐศาสตร์

		มหาวิทยาลัย

		พิทซ์เบิร์ก	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		2557

•	Board	Nomination	

		and	Compensation	

		Program	(BNCP)	

		2562

- ไม่มี 2558-ปัจจุบัน

2555-2564

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

กรรมการ

อนุกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

ที่ปรึกษากรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการการลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุน	เดนาลี	เพรสทีจ	

จำากัด	2)

กองทุนเงินให้กู้ยืม

เพื่อการศึกษา	2)

บมจ.	เมืองไทย	เรียลเอสเตท	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บจก.	รักษาความปลอดภัย	

เมืองไทย	แมเนจเม้นท	์2)

บจก.เอช	อาร์	เซอร์วิสเซส	2)

บจก.	ไดเร็ค	ทราเวล	2)

สภากาชาดไทย	2)

นายสมเกียรติ		

ศิริชาติไชย	

กรรมการ	ประธาน

คณะอำานวยการบริหาร

และประธานคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง

25	เมษายน	2556

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				1	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				7	แห่ง

57 •	ปริญญาโท	

		สาขาบริหารธุรกิจ	

		(การเงิน)

		The	Wharton	

		Graduate	School	

		of	Business	

		Administration,	

		University	of	

		Pennsylvania				

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Advanced	

		Management	

		Program,	Harvard	

		Business	School			

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ประกาศนียบัตร

		หลักสูตรผู้บริหาร

		ระดับสูง	สถาบัน

		วิทยาการตลาดทุน	

		2557

•	ปริญญาบัตร	

		หลักสูตรการป้องกัน

		ราชอาณาจักร

		ภาครัฐร่วมเอกชน	

		(ปรอ.)	2553

•	หลักสูตร	Driving	

		Company	Success	

		with	IT	Governance	

		(ITG/2563)

- ไม่มี 2563-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2552-ปัจจุบัน

2558-2562

กรรมการ

รองประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหา	กำาหนด

ค่าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล

กรรมการอำานวยการ

กลุ่มบริการ

ทางการแพทย์

กรรมการ	

ประธาน

คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน	และ

กรรมการ

คณะกรรมการ

กำากับดูแลกิจการ

ประธาน

คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการ

ที่ปรึกษา	

คณะกรรมการ

อำานวยการ

บริษัท	เมตตากิจ	จำากัด	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

และโรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	

สภากาชาดไทย	2)

บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	

จำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	

จำากัด	(มหาชน)	1)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	2)

บจก.	เมืองไทย	กรุ�ป	

โฮลดิ้ง	2)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	

สภากาชาดไทย	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mr.	Chusak		

Direkwattanachai	

Independent	Director,

Chairman	of	the	Audit	

Committee,	Member	

of	the	Nomination	

and	Remuneration	

Committee		

29	October	2009

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				2

77 •	MBA,	

		Northern	Illinois	

		University,	USA

•	Bachelor	of	

		Economics,	

		Thammasat	

		University	

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		Class	24	/2004

•	Chartered	Director	

		Class	(CDC)	Class	1

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)

		Class	15/2004

•	Audit	Committee	

		Program	(ACP)

		Class	2/2004

•	Finance	for	

		Non-Finance	

		Director	(FND)	

		Class	8/2004

•	Director	forum	

		Class	1/2004

- None 2014-Present

2003-	Present

2015-2018

2015-2018

Honorary	Advisor	

Associate	Judge	

Advisor	to	

the	Board	of	

Directors

Advisor	to	the	

Committee	on	

Economics,	

Monetary	Affairs	

and	Finance

Thai	-	Russian	

Business	Council	2)

the	Central	Intellectual	

Property	and	International	

Trade	Court	2)

Thai	Institute	of	

Directors	(IOD)	2)

The	National	legislative	

Assembly	(NLA)	2)

Mr.	Asoke		Wongcha-um

Independent	Director	

Chairman	of	the	

Nomination	and	

Remuneration	

Committee	and	Member	

of	the	Audit	Committee

29	April	2010	

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				7

70 •	Ph.D.	

		(Economics),	

		University	of	

		Pittsburgh,	USA

•	MBA	(Economics),

		University	of	

		Pittsburgh,	USA

•	Director	

		Accreditation	

		Program	

		(DAP/2014)

•	Board	Nomination	

		and	Compensation	

		Program

		(BNCP/2019)

- None 2015-Present

2012-2021

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2009-Present

2009-Present

Director	

Member	of	

the	Audit	

Sub-committee	

Director

Advisor	to	

the	President

Director

Director

Director

Member	of	

the	Investment	

Committee

Denali	Prestige	Asset	

Management	Limited	2)	

Student	Loan	2)

Muang	Thai	Real	Estate	

Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Management	

Security	Guard	Co.,	Ltd.	2)

HR	Services	Co.,	Ltd.	2)

Direct	Travel	Co.,	Ltd.	2)

The	Thai	Red	Cross	

Society	2)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report14 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

•	หลักสูตร	Role	of

		the	Compresation

		Committee	

		(RCC/2553)

•	หลักสูตร	Director

		Accreditation

		Program

		(DAP/2553)

•	หลักสูตร	Role	of

		the	Chairman

		Program

		(RCP/2559)

•	หลักสูตร	Advance

		Audit	Committee

		Program

		(AACP/2561)

2557-2562

2560-2562

2556-ปัจจุบัน

2556-2561

2551-2561

กรรมการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการ

อำานวยการ

หัวหน้าคณะ

ที่ปรึกษาของคณะ

กรรมการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

อนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

อนุกรรมการ

เตรียมกำาลังคน

ภาครัฐ

บริษัท	การบินไทย	จำากัด	

(มหาชน)	1)

โรงพยาบาลสมเด็จ

พระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	

สภากาชาดไทย	2)

สภากาชาดไทย	2)

ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	2)

สำานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน	2)

นางปุณฑริกา		ใบเงิน	

กรรมการ	และเลขานุการ	

คณะอำานวยการบริหาร	

กรรมการคณะกรรมการ

บริหารจัดการความเสี่ยง	

กรรมการคณะกรรมการ

ลงทุน	และรักษาการ

เลขานุการบริษัท	

29	ตุลาคม	2557

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				3	แห่ง

64 •	ปริญญาโท	

		สาขาบริหารธุรกิจ	

		(การเงินและการบัญชี)	

		University	of	

		Wisconsin-Madison	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	หลักสูตร	Director	

	 Accreditation	

	 Program	(DAP)		

	 รุ่น	78/2552

- ไม่มี 2556-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

กรรมการ

รองประธาน

คณะกรรมการบริษัท

และรองประธาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการและ

เลขานุการ

มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม	2)

บจก.	เอสที	เมืองไทย	

ประกันภัย	2)

มูลนิธิมาดามแป้ง	2)

นายพิลาศ		พันธโกศล

กรรมการอิสระ	และ

กรรมการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	

29	ตุลาคม	2557

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				ไม่มี

70 •	ปริญญาโท	

		สาขาการจัดการ

		การเงิน	West	

		Coast	University			

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		รุ่น	39/2548

0.0169 ไม่มี - - -
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mr.	Somkiat		Sirichatchai	

Director,	Chairman	of	

the	Executive	Director	

and	Chairman	of	

the	Risk	Management	

Committee

25	April	2013	

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				1

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				7

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	2010

•	Role	of	

		Compensation	

		Committee	

		(RCC/2010)

•	Director	

		Accreditation	

		Program	

		(DAP/2010)

•	Role	of	the	

		Chairman	Program	

		(RCP/2016)

•	Director

		Certification	

		Program	

		(DCP/2013)

•	Advanced	Audit	

		Committee

		Program	

		(AACP/2018)

•	Driving	Company	

		Success	with	

		IT	Governance	

		(ITG/2020)

- None 2020-Present

2019-Present

2019-Present

2016-Present

2018-Present

2012-Present

2009-Present

2009-Present

2013-Present

2015-2019

2014-2019

2017-2019

2013-2018

2008-2018

Director	

Vice	Chairman	of	

the	Audit	

Committee	and	

Member	of	the	

Nomination,	

Remuneration	

and	Corporate	

Governance	

Committee

Executive	

Director,	Medical	

Service	Group	

Director	

Chairman	of	

Nomination	and	

Compensation	

Committee	and	

Member	of	

Corporate	

Governmence

Chairman	of	

the	Risk	

Management	

Committee	

Director	

Director	

Advisor	

Advisor	to	

the	Executive	

Committee	

Executive	

Director	

Chief	Advisor	to	

HR	Management	

Committee	

Risk	Management	

Sub	Committee	

Member	of	

Manpower	

Preparation	for	

Government	

Sector	

Subcommittee	

Metta	Kit	Co.,	Ltd.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

	

King	Chulalongkorn	

Memorial	Hospital	2)

B.Grimm	Power	Plc.	1)

B.Grimm	Power	Plc.	1)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)

Muang	Thai	Group	

Holding	Co.,	Ltd.	2)

King	Chulalongkorn	

Memorial	Hospital	2)

Thai	Airways	1)

Queen	Savang	

Vadhana	Memorial	

Hospital	at	Si	Racha	

Thai	Red	Cross	2)

the	Stock	Exchange	of	

Thailand	2)

Office	of	the	Civil	

Service	Commission	2)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report16 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายแฟรงค์		โยฮาน		

เจอร์ราดแวน		แคมเพน	

กรรมการ		

27	เมษายน	2559

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				8	แห่ง

55 •	ปริญญาโท	

		สาขาคณิตศาสตร์

		ประกันภัย	

		University	of	

		Amsterdam

		ประเทศเนเธอร์แลนด์

•	ปริญญาโท	

		สาขาการตลาด	

		Tilburg	University

		ประเทศเนเธอร์แลนด์

•	Fellow	of	Dutch	

		Actuarial

		Association

•	Fellow	of	

		Actuarial	Society	

		of	Hong	Kong

- ไม่มี 2562-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2555-2560

2555-2560

2555-2559

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

Chief	Commercial	

Officer

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

We	Therapy	Limited	2)

Etiqa	General	Insurance	

Berhad	2)

Etiqa	Life	Insurance	

Berhad	2)

East	West	Ageas	Life	

Insurance	Corporation	2)

AGEAS	Asia	service	

Limited	2)

Etiqa	Insurance	Pte	Ltd.	2)

Etiqa	Life	Internationas	

(L)	Ltd.	2)

Etiqa	Offshore	

Insurance	(L)	Ltd.	2)

AGEAS	Asia	service	

Limited	2)

Etiqa	Insurance	Berhad	2)

Etiqa	Takaful	Berhad	2)

บจก.	เมืองไทยโฮลดิ้ง	2)

นายประเวช		องอาจสิทธิกุล

กรรมการอิสระ

25	เมษายน	2561

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				1	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				3	แห่ง

65 •	ปริญญาโท	

		บริหารธุรกิจ	สาขา	

		Decision	Support	

		Systems,	

		New	Hampshire	

		College,	

	ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	ปริญญาโท	

		บริหารธุรกิจ

		สาขาการเงิน	

		New	Hampshire	

		College,	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

		Auditor	(#898),	

		Bank	Administration	

		Institute,	Chicago,	

		Illinois	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Ethical	Leadership	

		Program	(ELP)	

		2560

•	Corporate	

		Governance	for	

		Capital	Market	

		Intermediaries	

		(CGI)	2559

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		2550

- ไม่มี 2561-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2559-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2561-2563

กรรมการอิสระ	

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ	

กรรมการสรรหา

และกำาหนด

ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ	

และ	ประธาน

กรรมการ

กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาคณะ

กรรมการลงทุน

กรรมการและ	

ประธานกรรมการ

บริหาร

บมจ.	ธนาคารสแตนดาร์ด

ชาร์เตอร์ไทย	2)

บมจ.	หลักทรัพย์ไอร่า	1)

บจก.	แอดวานซ์เมดิคอล	

เซนเตอร์	2)

สภากาชาดไทย	2)

บมจ.	สายการบินนกแอร์	1)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mrs.	Puntrika		Baingern		

Director,	Member	and	

Secretary	to	the	

Executive	Committee,	

Member	of	Risk	

Management	Committee,	

Member	of	Investment	

Committee	and	Acting	

Company	Secretary

29	October	2014	

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				3

64 •	M.B.A	

		(Finance	&	

		Accounting)	

		University	of	

		Wisconsin,	

		Madison,	USA

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		Class	78/2009

- None 2013-Present

2021-Present

2019-Present

Director

Director	and	

Secretary

Vice	Chairman	

and	Vice	

Chairman	of	

Audit	Committee

Muang	Thai	Yim	

Foundation	2)

Madam	Pang	

Foundation	2)

ST	Muang	Thai	

Insurance	Co.,	Ltd.	2)

Mr.	Pilas		Puntakosol			

Independent	Director	

Member	of	Audit	

Committee	

24	February		2016

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

					-	None	-

70 •	M.S.	(Finance),	

		West	Coast	

		University,	USA

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		Class	39/2005

0.0169 None - - -

Mr.	Frank		Johan		

Gerard		Van		Kempen		

Director

27	April	2016

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				8

55 •	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

2018-Present

2015-Present

2015-Present

2014-Present

2014-Present

2014-Present

2013-Present

Director	

Director

Director	

Director

Director

	

Director

Director	

Director	

Chief	Commercial	

Officer

We	Therapy	Limited	2)

Etiqa	General	Insurance	

Berhad	2)

Etiqa	Life	Insurance	

Berhad	2)

East	West	Ageas	Life	

Insurance	Corporation	2)

AGEAS	Asia	service	

Limited	2)

Etiqa	Insurance	Pte	

Ltd.	2)

Etiqa	Life	Internationas	

(L)	Ltd.	2)

Etiqa	Offshore	Insurance	

(L)	Ltd.	2)

AGEAS	Asia	service	

Limited	2)
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ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

•	Advanced	Senior	

		Executive	Program	

		(ASEP)	

		Northwestern	

		University	(Kellogg),			

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	Director	

		Leadership	

		Certification	

		Program	(DLCP)	

		2564

นายบุญชัย		โชควัฒนา

กรรมการอิสระ	

และกรรมการคณะ	

กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน	

27	กุมภาพันธ์	2562

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				5	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				13	แห่ง

74 •	ปริญญาศิลปศาสตร	

		ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์		

		สถาบันเทคโนโลยี

		ราชมงคลพระนคร

•	ปริญญาบริหารธุรกิจ

		ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	

		สาขาการจัดการ

		โลจิสติกส์และ

		ซัพพลายเชน	

		มหาวิทยาลัย

		สวนสุนันทา

•	ปริญญาดุษฎี

		บัณฑิตกิตติมศักดิ์

		สาขาบริหารธุรกิจ	

		มหาวิทยาลัย

		มหาสารคาม

•	ปริญญาดุษฎี

		บัณฑิตกิตติมศักดิ์	

		สาขานิเทศศาสตร์	

		มหาวิทยาลัยนเรศวร

•	ปริญญาตรี	

		ศิลปศาสตรบัณฑิต	

		สาขารัฐศาสตร์	

		มหาวิทยาลัย

		รามคำาแหง

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		รุ่น	3/2546

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		รุ่น	68/2548

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2513-ปัจจุบัน

2564-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2554-ปัจจุบัน

2553-ปัจจุบัน

2543-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2539-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน

-ปัจจุบัน

-ปัจจุบัน	

-ปัจจุบัน	

-ปัจจุบัน	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รองประธานและ

ประธานกรรมการ

บริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

บริษัท	สหพัฒนาอินเตอร์

โฮลดิ้ง	จำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท	ไทยเพรสซิเดนท์	

ฟูดส์	จำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท	สหพัฒนพิบูล	

จำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท	ฟาร์อีสท์	เฟมไลน์	

ดีดีบีจำากัด	(มหาชน)	1)

บริษัท	ซันเวนดิ้ง	

เทคโนโลยี	(มหาชน)	1)

บริษัท	ซันร้อยแปด	จำากัด	2)

บริษัท	สห	ลอว์สัน	จำากัด	2)

บริษัท	ร่วมอิสสระ	จำากัด	2)

บจก.	มั้งค์	โปรดักชั่น	2)

บริษัท	ทิพย์วารินวัฒนา	

จำากัด	2)

บริษัท	อินทิเกรเต็ด	

คอมมิวนิเคชั่น	จำากัด	2)

บริษัท	สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์	

(ประเทศไทย)	จำากัด	2)

บริษัท	เมียนมาร์-สปา-

ทูเดย์-ฟาร์อีสท์	จำากัด	2)

บจก.	ไลอ้อน	

(ประเทศไทย)	2)

บริษัท	ชัยลดาดล	จำากัด	2)

บริษัท	โชคชัยพิบูล	จำากัด	2)

บริษัท	โชควัฒนา	จำากัด	2)

บริษัท	คอกเซค	เคมิเคิล	

อินดัสทรี	จำากัด	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

2012-2017

2012-2017

2012-2016

Director

Director

Director

Etiqa	Insurance	Berhad	2)

Etiqa	Takaful	Berhad	2)

Muang	Thai	Holding	

Co.,	Ltd.	2)

Mr.	Pravej		Ongartsittigul		

Independent	Director	

25	April	2018	

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				1

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				3

65 •	MBA,	Decision	

		Support	Systems,	

		New	Hampshire	

		College,	USA

•	M.B.A.	(Finance),	

		New	Hampshire	

		College,	USA

•	Auditor	(#898),	

		Bank	Administration	

		Institute,	Chicago,	

		Illinois,	USA

•	Ethical	Leadership	

		Program	

		(ELP/2017)

•	Corporate	

		Governance	for	

		Capital	Market	

		Intermediaries		

		(CGI/2016)

•	Director	

		Certification	

		Program	

		(DCP/2007)

•	Advanced	Senior	

		Executive	

		Program	(ASEP)	

		Northwestern	

		University	

		(Kellogg),	USA

•	Director	

		Leadership	

		Certification	

		Program	

		(DLCP/2021)		

- None 2018-Present

2016-Present

2016-Present

2013-Present

2017-2020

Independent	

Director	

Chairman	of	

Audit	Committee	

and	member	of	

Nomination	and	

Remuneration	

Committee	

Independent	

Director	and	

Chairman

Independent	

Director	

Investment	

Advisory	Board	

Director	and	

Chairman	of	the	

Executive	Board	

Standard	Chartered	

Bank	(Thai)	Plc.	2)

AIRA	Securities	Plc.	1)

Advance	Medical	

Center	Co.,	Ltd.	2)

Thai	Red	Cross	

Society	2)	

Nok	Airlines	Plc.	1)



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report20 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

นายฮาน		ม็อง		ซิว	

กรรมการ	และ	กรรมการ

คณะอำานวยการบริหาร

คณะบริหารจัดการ

ความเสี่ยง	และคณะ

กรรมการลงทุน	

29	สิงหาคม	2562

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				1	แห่ง

50 •	Bachelor	of	

		Business	Degree	

		with	First	Class	

		Honors,	Awarded	

		Singapore	

		Actuarial	Society	

		Gold	Medal,	

		Awarded	NTUC	

		Income	Scholarship,	

		Nanyang	

		Technological	

		University,	

		ประเทศสิงคโปร์

•	Fellows	of	the	

		Institute	of	

		Actuaries,	Institute	

		of	Actuaries

•	Chartered	

		Financial	Analyst,	

		CFA	Institute

- ไม่มี 2557-ปัจจุบัน รองกรรมการ

ผู้จัดการสายงาน

ลงทุนและสายงาน

คณิตศาสตร์

บมจ.	เมืองไทยประกันชีวิต	1)

นายธนวรรธน์		พลวิชัย

กรรมการ	

28	พฤษภาคม	2563

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				3	แห่ง

		•	กิจการอื่น	2)		

				5	แห่ง

56 •	Directorof	

		Philosophy,	

		Applied	Statistics	

		and	Research	

		Methods,	

		University	of	

		Northen	Colorado	

		ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	พัฒนาบริหาร

		ศาสตร์มหาบัณฑิต	

		(พัฒนาการเศรษฐกิจ	

		-	วางแผนเศรษฐกิจ,	

		เกียรตินิยมดี)	

		สถาบันบัณฑิต

		พัฒนาบริหารศาสตร์

•	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	

		(เศรษฐศาสตร์การเงิน	

		เกียรตินิยมอันดับ	2)	

		มหาวิทยาลัย

		รามคำาแหง

•	หลักสูตร	

		Successful	

		Formulation	&	

		Execution	Strategy	

		(SFE)	รุ่น	26/2559	

•	หลักสูตร	Board	

		Nomination	and	

		Compensation	

		Program	(BNCP)

		รุ่น	7/2562	

- ไม่มี 2563-ปัจจุบัน

2558-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน

2563-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2561-ปัจจุบัน

2562-ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ

บริษัท	และ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

ประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

อธิการบดี

คณะกรรมการ

บริหารกองทุน

สลากกินแบ่ง

รัฐบาลเพื่อพัฒนา

สังคม

คณะกรรมการ

กำากับดูแลกิจการ

ที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด้านเศรษฐกิจ

และการค้า

กรรมการ

ในคณะกรรมการ

พิจารณามาตรการ

ปกป้อง

บมจ.	โรงพยาบาลอินเตอร์

เมดิคัล	แคร์	แอนด์	แล็บ	1)

บมจ.	สิงห์	เอสเตท	1)

บมจ.	นครหลวง	

แคปปิตอล	1)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2)

สำานักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล	2)

คณะกรรมการอาหาร

แห่งชาต	ิ2)

กรมการค้าต่างประเทศ	

กระทรวงพาณิชย	์2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mr.	Boonchai		

Chokwatana			

Independent	Director	

and	Member	of	the	

Nomination	and	

Remuneration	

Committee	

27	February	2019

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				5

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				13

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	University

•	Bachelor	of	Arts	

		in	Political	Science,	

		Ramkhamhaeng	

		University

•	Director	

		Accreditation	

		Program	(DAP)	

		Class	3/2003

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		Class	68/2005

- None 2014-Present

2011-Present

2010-Present

1970-Present

2021-Present

2014-Present

2013-Present

2011-Present	

2010-Present

2000-Present

1996-Present

1996-Present

1996-Present

1993-Present

Present

Present

Present

Present

Director	

Chairman	

Chairman	

Chairman

Director	

Director	

Chairman	

Director	

Director

Vice	president	

and	Chief	

Executive	Officer

Chairman

Chairman	

Director	

Director	

Director

Chairman

Chairman	

Director

Saha	Pathana	

Inter-Holding	PCL.	1)

Thai	President	Foods	

PCL.	1)

Saha	Pathanapibul	

PCL.	1)

Far	East	Fame	Line	

DDB	PCL.	1)

Sun	Vending	

Technology	Plc.	2)

Sun	108	Company	

Limited	2)

Saha	Lawson	Co.,Ltd.	2)	

Ruam	Issara	Co.,Ltd	2)

Munk	Production	

Co.,	Ltd.	2)

Tipwarin	Watana	

Co.,Ltd.	2)

Integrated	Communication	

Co.,Ltd.	2)

SPA-Today-Far	East	

(Thailand)	Co.,Ltd.	2)	

Myanmar	SPA-Today-

Far	East	Co.,Ltd.	2)

Lion	Corp.	(Thailand)	

Ltd.	2)

Chailadadol	Co.	Ltd.	2)

Chokchaipibul	Co.	Ltd.	2)

Chokwattana	Co.Ltd.	2)

Cocksec	Chemical	

Industry	Co.,	Ltd.	2)

Mr.	Han		Mong		Siew		

Director	and	Member	of	

Executive	Committee,	

Risk	Management	

Committee	and	

Investment	Committee

29	August	2019

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				1

50 •	Bachelor	of	

		Business	Degree	

		with	First	Class	

		Honors,	Awarded	

		Singapore	

		Actuarial	Society	

		Gold	Medal,	

		Awarded	NTUC	

		Income	Scholarship,	

		Nanyang	

		Technological	

		University,	

		Singapore	

- None 2014-Present Executive	

Vice	President,	

Chief	Investment	

Officer	and	Chief	

Actuarial	Officer	

Muang	Thai	Life	

Assurance	Plc.	2)
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ชื่อ-สกุล/	ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึึกษา/
ประวัติอบรม

IOD

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางาน/บริษัทจดทะเบียนอื่น(1)/
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น(2)

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/

ประเภทธุรกิจ

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)

		รุ่น	224/2559	

•	หลักสูตร	

		Advanced	Audit	

		Committee	

		Program	(AACP)

		รุ่น	27/2560

2559-ปัจจุบัน กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทย	2)

นายกำาพล		ศรธนะรัตน์

กรรมการอิสระ	

28	เมษายน	2564

การดำารงตำาแหน่งปัจจุบัน

		•	บริษัทจดทะเบียน	1)

				ไม่มี

		•	กิจการอื่น	2)		

				1	แห่ง

61 •	วิทยาศาสตร์

		ดุษฎีบัณฑิต

		กิตติมศักดิ์	

		(การบริหารเทคโนโลยี)	

		มหาวิทยาลัย

		ธรรมศาสตร์

•	บริหารธุรกิจ

		มหาบัณฑิต	

		(การจัดการ)	

		สถาบันบัณฑิต

		ธุรกิจศศินทร์	

		จุฬาลงกรณ์

		มหาวิทยาลัย

•	พัฒนบริหารศาสตร์

		มหาบัณฑิต	

		(สถิติประยุกต์-

		วิทยาการ

		คอมพิวเตอร์)	

		สถาบันบัณฑิต

		พัฒนบริหารศาสตร์

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)

		รุ่น	201/2558

- ไม่มี 2561-ปัจจุบัน

2562-2563

2554-2562

ที่ปรึกษา

ด้าน	Digital	

Transformation

ผู้ช่วยเลขาธิการ

สายเทคโนโลยี

ประสิทธิภาพ

องค์กร

ผู้อำานวยการฝ่าย

บริหารความเสี่ยง

และธรรมาภิบาล

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร

สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	2)

สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	2)

สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	2)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

•	Fellows	of	

		the	Institute	of	

		Actuaries,	Institute	

		of	Actuaries

•	Chartered	

		Financial	Analyst,	

		CFA	Institute

Mr.	Thanavath		

Phonvichai2		

Director

28	May	2020

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				3

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				5

56 •	Director	of	

		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	(BNCP)	

		Class	7/2019

•	Successful	

		Formulation	&	

		Execution	Strategy	

		Program	(SFE)	

		Class	26/2016

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		Class	224/2016

•	Advanced	Audit	

		Committee	

		Program	(ACP)	

		Class	27/	2017

- None 2020-Present

2020-Present

2019-Present

2018-Present

2016-Present

2015-Present

2014-Present

2012-Present

Chairman	of	

the	Board	and	

Independent	

Director

President

Director	in	

Sub-committee

Expert	in	

Economy	and	

Trade

Board	of	Expert	

Independent	

Director	and	

Member	of	the	

Nomination	and	

Remuneration	

Committee

Board	of	

Directors,	

Member	of	CG	&	

CSR	Committee

Independent	

Director,	

Chairman	of	the	

Nomination	and	

Remuneration	

Committee	and	

Chairman	of	the	

Audit	Committee

Intermedical	Care	and	

Lab	Hospital	Public	

Company	Limited	1)

University	of	the	Thai	

Chamber	of	Commerce	2)

Department	of	Foreign	

Trade,	Department	of	

Intellectual	Property,	

Minister	of	Commerce	2)

National	Food	

Commission	2)

the	Committee	of	

Rubber	Authority	of	

Thailand	2)

Singha	Estate	Public	

Company	Limited	1)

Government	Lottery	

Office	2)

Nakhonluang	Capital	

Public	Company	

Limited	1)
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Name-Last	name/	
Position/Date	of	
Appointment	

Age
Education/
Training
IOD

No.	of	
Shares	
in	the	

Company 
(%)

Family	relationship	
between	Directors	
and	executives

Working	Experience/Other	Listed	Company(1)/
Non-Listed	Company(2)

Year Position
Name	of	organization/	
Company/Type	of	business

Mr.	Kumpol		Sontanarat		

Independent	Director

28	April	2021

Current	Positions	in:

		•	Other	Entitles	

				Listed	Company	1)

				-	None	-

		•	Non-Listed	

				Company	2)		

				1

61 •	Honorary	

		Doctorate	Degree	

		(Technology	

		Management)	

		Thammasat	

		University	

•	Master	of	

		Management,	

		Sasin	Graduate	

		Institute	of	Business	

		Administration	of	

		Chulalongkorn	

		University

•	Master	of	Science	

		(Applied	Statistics)	

		National	Institute	

		of	Development	

		Administration

•	Director	

		Certification	

		Program	(DCP)	

		Class	201/2015

- None 2018-Present

2019-2020

2011-2019

Consultant	Digital	

transformation

Assistant	

Secretary	Digital	

Technology	and	

Organizational	

Efficiency

Director,	Risk	

Management	

and	Corporate	

Governance	and	

the	Information	and	

Communication	

Technology	

Department

The	Securities	and	

Exchange	Commission,	

Thailand	2)

The	Securities	and	

Exchange	Commission,	

Thailand	2)

The	Securities	and	

Exchange	Commission,	

Thailand	2)
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รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report28 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

	 บริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท	ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ	และประสบการณ์ที่เหมาะสม	โดยมีหน้าที่ดังนี้

	 1.	 จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ทะเบียนกรรมการ

	 	 (2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำาปีของบริษัท

	 	 (3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

	 3.	 ดำาเนินการอื่น	ๆ	ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำาหนด

	 นอกจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายกำาหนดแล้ว	เลขานุการบริษัท	ยังมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอื่น	ๆ	อีกดังต่อไปนี้

	 •	 ประสานงานเพ่ือการประชุมคณะกรรมการบรษัิท	และการประชุมผูถ้อืหุ้นของบรษัิท	ประสานงานกบักรรมการผูจ้ดัการเพือ่กำาหนด	

	 	 วาระการประชุม	 และจัดทำาหนังสือเชิญประชุมต่าง	 ๆ	 พร้อมท้ังจัดทำาเอกสารประกอบวาระการประชุม	 การจดบันทึกรายงาน	

	 	 การประชุมทั้งหมด	การประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อการชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุม

	 •	 ทำาหน้าท่ีดำาเนินการตามมติท่ีประชุมกรรมการ	 หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนของบริษัท	

	 	 ดำาเนินการประสานงานกับกรรมการใหม่เพื่อดำาเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท

	 •	 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการและบันทึกรายงานการประชุมที่ถูกต้องและครบถ้วน	แจ้งมติให้ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องทราบ		

	 	 และติดตามการดำาเนินการตามมติ

	 •	 ทำาหน้าท่ีให้คำาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทในส่วนท่ีจะต้องปฏิบัติตามกฎ	 และระเบียบของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	

	 	 และตลาดหลักทรัพย์	รวมทั้งข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 ทำาหน้าท่ีจัดทำารายงานประจำาปีของบริษัท	 จัดทำารูปเล่มและประสานงานกับ	 หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในบริษัทเพ่ือให้ได้ข้อมูล	

	 	 ที่ถูกต้องครบถ้วน	ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	 จัดให้มีสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและเก็บรักษาไว้ในบริษัท	โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจดูได้

	 •	 มีหน้าที่เป็น	Investor	Relation	เป็นการให้ข้อมูลต่าง	ๆ	แก่นักลงทุน

	 •	 มีหน้าที่ในการให้คำาแนะนำาแก่ผู้บริหารของบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อกำาหนดใด	ๆ	ของตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ	:	ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางด้านบน	ข้อ	1.1

1.2	หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท	และตัวแทนติดต่อประสานงาน	



Annual Report 2021 Form 56-1 One Report 29Muang Thai Insurance Public Company Limited

	 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:	

	 	 (1)	 A	register	of	directors;

	 	 (2)	 A	notice	calling	a	director	meeting,	minute	of	the	meeting	of	the	board	of	directors	and	an	annual	report	of		

	 	 	 the	Company;

	 	 (3)	 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.

Note	:	See	details	in	the	table	above,	item	1.1

1.2	Roles	and	Responsibilities	of	the	Company	Secretary	and	contact	person
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 เอกสารแนบ 2
 Attachments 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
	 บริษัทไม่มีบริษัทย่อย
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Details of directors of subsidiaries
	 -	None	-
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 เอกสารแนบ 3
 Attachments 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 ชื่อ-น�มสกุล  นางสาวกนกธร		พรามไทย

 ตำ�แหน่ง   ผู้อำานวยการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน

	 คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต ส�ข�ก�รเงิน มห�วิทย�ลัยศรีปทุม

  • บริห�รธุรกิจบัณฑิต ส�ข�บัญชี  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

  • ประก�ศนียบัตร “ก�รประกันภัยขั้นสูง” สถ�บันประกันภัยไทย

  • ประก�ศนียบัตร “ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงสำ�หรับผู้บริห�รรุ่นที่ 12/2555” คณะเศรษฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  • ประก�ศนียบัตร “ก�รตรวจสอบภ�ยใน เพื่อก�รเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภ�ยในรับอนุญ�ตส�กล (Pre CIA) รุ่นที่ 23/2558”  

   คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

	 ประสบการณ์การทำางาน	อดีต-ปัจจุบัน มีดังนี้

   2534-2539  หัวหน้�หน่วยตรวจสอบ สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ธนสย�ม จำ�กัด (มห�ชน)

   2540-2542  หัวหน้�แผนกตรวจสอบ ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน ธน�ค�รไทยธน�ค�ร จำ�กัด (มห�ชน)

   2543-2546  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักตรวจสอบภ�ยใน บริษัท บี ที ประกันภัย จำ�กัด

   2547-2551  ผู้จัดก�ร ฝ่�ยธุรกิจสถ�บันก�รเงิน บริษัท บี ที ประกันภัย จำ�กัด

   2551-2554  ผู้จัดก�ร ฝ่�ยบริห�รคว�มเสี่ยง บริษัท กรุงศรีอยุธย� เจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด

   2555-ปัจจุบัน  ผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

 การฝึกการอบรมที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

  • ก�รอบรม “วิธีก�รปฏิบัติง�นก�รบริห�รและตรวจสอบภ�ยใน” สถ�บันประกันภัยไทย

  • ก�รอบรม “ก�รบริห�รง�นตรวจสอบภ�ยในต�มแนวท�ง COSO ERM” สม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย

  • ก�รอบรม “วิธีก�รประเมินคว�มเสี่ยงเพื่อก�รว�งแผนก�รตรวจสอบ” สภ�วิช�ชีพบัญชี ปี 2556

  • ก�รอบรม “Training for Trainer for Insurance Business” บริษัท ทีอ�ร์ เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลติ้ง จำ�กัด ปี 2556

  • ก�รอบรม “Fraud Risk in Financial Institutions” สม�คมสถ�บันก�รศึกษ�ก�รธน�ค�รและก�รเงินไทย ปี 2557

  • ก�รอบรม “ก�รตรวจสอบเทคโนโลยีส�รสนเทศ (IT Auditing)” สภ�วิช�ชีพบัญชี ปี 2557

  • ก�รอบรม “Leadership Greatness” PacRim GROUP ปี 2558

  • ก�รอบรม “Systemic Problem Solving & Decision Making” QT Consultant ปี 2559

  • ก�รอบรม “ISO 27001 Internal ISMS Audit Training” AC InfoTec ปี 2559

  • ก�รอบรม “GEIT and Cyber security for Insurance Industry” สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย ปี 2560

  • ก�รอบรม “Introduction to ISO/IEC 20000 IT Service Management Systems” BSI Group ปี 2561

  • ก�รอบรม “Cyber security Knowledge Sharing Series” สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรมท�งอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2561

  • ก�รอบรม “Innovation in Web and Email security for Thai government in the 4.0 era ” สำ�นักง�นพัฒน�ธุรกรรม 

   ท�งอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2562
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Profile of Head of Internal Audit Department
 Name    Miss	Kanoktorn		Pramthai

 Position   First	Vice	President	Internal	Audit	Department

	 Educational	qualifications:

  • Master Degree in Business Administration (Finance) from Sripatum University

  • Bachelor Degree in Business Administration (Accounting) from Ramkhamhaeng 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

  • Internal Audit Practice ( 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

  • 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
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  • ก�รอบรม “ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และก�รประเมินคว�มเสี่ยงและคว�มมั่นคงท�งก�รเงิน (ORSA)”  

   สม�คมประกันวิน�ศภัยไทย ปี 2562

  • ก�รอบรม “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหม�ยดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง” โดยอ�จ�รย์คณ�ธิป  ทองรวีวงศ์  

   ปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำากับดููแลการปฏิบัติงานของบริษัท
 ชื่อ-น�มสกุล  นายสิงหพล		พลสิงห์

 ตำ�แหน่ง   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กลุ่มงานกำากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

	 คุณวุฒิทางการศึกษา:

  • ปริญญ�เอก ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิต ส�ข�วิช�ก�รบริห�รกระบวนก�รยุติธรรม คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

  • ปริญญ�โท นิติศ�สตรมห�บัณฑิต ส�ข�อ�ญ�และกระบวนก�รยุติธรรมท�งอ�ญ� คณะนิติศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  • เนติบัณฑิต สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ยแห่งเนติบัณฑิตยสภ�

  • ปริญญ�ตรี นิติศ�สตรบัณฑิต (เกียรติยมอันดับสอง) คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

	 ประสบการณ์การทำางาน	อดีต-ปัจจุบัน

   2548-2551  เจ้�หน้�ที่สืบสวนสอบสวน 4 สำ�นักตรวจสอบและคดี

       สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.)

   2551-2558  ผู้จัดก�รฝ่�ยกฎหม�ย บริษัท นิติศ�สตร์ดอทคอม จำ�กัด

   2558-2562  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�ร ฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�น

       บริษัท แอ๊ดว�นซ์ไลฟ์ประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

   2562-2564  ผู้บริห�ร ฝ่�ยกำ�กับก�รปฏิบัติง�นและกฎหม�ย

       บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)

       คณะอนุกรรมก�รกำ�กับธุรกิจ คณะอนุกรรมก�รกฎหม�ย สม�คมประกันชีวิตไทย

   2564-2565  ผู้อำ�นวยก�รอ�วุโส ฝ่�ยกำ�กับและส่งเสริมบรรษัทภิบ�ล

       บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

   2565-ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�ร กลุ่มง�นกำ�กับกฎเกณฑ์และกฎหม�ย

       บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)

	 หลักสูตรการอบรม

  • หลักสูตร “ม�ตรฐ�นด้�นก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รต่อต้�นก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ย  

   สำ�หรับผู้มีหน้�ที่ร�ยง�นต�มม�ตร� 13 และ 16” รุ่นที่ 1

  • หลักสูตร “Head of Compliance” โดยสม�คมบริษัทจัดก�รลงทุน (AIMC)

  • หลักสูตร “AML RISK BASED APPROACH WORKSHOP” โดยสม�คมรัฐศ�สตร์แห่งมห�วิทย�ลัย เกษตรศ�สตร์

  • หลักสูตร “ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร” โดยจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

  • หลักสูตร “ก�รตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบและก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ”Compliance and Compliance Audit  

   โดยสม�คมผู้ตรวจสอบภ�ยในแห่งประเทศไทย

  • หลักสูตร “ก�รระงับข้อพิพ�ทด้�นก�รประกันภัยโดยอนุญ�โตตุล�ก�ร” โดยสำ�นักง�น คปภ.

  • หลักสูตร “พนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มกฎหม�ยป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน” โดยสำ�นักง�น ปปง.
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  • 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. 2562 and Relevant digital laws from Associate Professor Kanathip   

   Thongraweewong in 2019

Profile Head of Compliance and Corporate Governance Department
 Name    Mr.	Singhaphon		Phonsing

 Position   First	Senior	Vice	President,	Head	of	Compliance	and	Legal	Sub	Group

	 Educational	backgrounds:

  • Doctor of Philosophy (Justice Administration) (Ph.D.) Faculty of Law, Thammasat University

  • Master of Law (Criminal Law) (LL.M.) Chulalongkorn University

  • Barrister at law Thai Bar Association

  • Bachelor of Law (LL.B.)(Second honor degree) Thammasat University

	 Experiences:

   2005-2008  Investigator (Level 4) Department of Inspection and Case, Anti-Money Laundering Office  

       (AMLO)

   2008-2015   Legal Manager, Nitisart Dot Com Co., Ltd. Bangkok, Thailand

   2015-2019   Assistant Vice President - Compliance Department Advance Life Assurance Public Company  

       Limited, Bangkok, Thailand 

   2019-2021   Head of Legal and Compliance Department Phillip Life Assurance Public Company Limited,  

       Bangkok, Thailand Member of Compliance subcommittee, Legal subcommittee of The Thai Life  

       Assurance Association

   2021-2022   Senior Vice President, Head Compliance and Corporate Governance Department Muang Thai  

       Insurance Public Company Limited, Bangkok, Thailand

   2022-Present  First Senior Vice President, Head Compliance and Legal Sub Group Muang Thai Insurance  

       Public Company Limited, Bangkok, Thailand

 Certifications	and	Other	Training	Programs:

  • Standards on the Anti-Money and Countering Terrorism Financing for reporting entity under Sections 13 and 16,  

   Anti-Money Laundering Office (AMLO)

  • Head of Compliance, Association of Investment Management Companies (AIMC)

  • AML Risk Based Approach Workshop, Political Science Association of Kasetsart University

  • Enterprise Risk Management, Faculty of Economics, Chulalongkorn University

  • Compliance and Compliance Audit, The Institute of Internal Auditors of Thailand (IIAT)

  • The settlement of insurance disputes by Arbitration, The Office of Insurance Commission (OIC)

  • Competent officer under the Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Office (AMLO)
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	 หน้าที่ความรับผิดชอบหัวหน้างานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

 บริษัทได้มอบหม�ยให้ น�ยสิงหพล  พงสิงห์ ทำ�หน้�ที่เป็นหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติง�นของบริษัท ซึ่งขอบเขตง�นกำ�กับดูแล 

 ก�รปฏิบัติง�น สรุปดังนี้

  1. สนับสนุนนโยบ�ยและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริห�รระดับสูง ในก�รทำ�ให้มั่นใจว่�จะมีก�รกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติอย่�ง 

   เพียงพอและเหม�ะสม

  2. ให้คำ�แนะนำ�แก่ฝ่�ยบริห�ร เพื่อให้ส�ม�รถควบคุมก�รปฏิบัติง�น ของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย กฎระเบียบของ 

   องค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท  

   รวมถึงนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  3. เผยแพร่และจัดอบรมนโยบ�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เช่น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จรรย�บรรณท�งธุรกิจ และ 

   นโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้แก่กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น รับทร�บ ให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และถือปฏิบัติ 

   อย่�งถูกต้อง

  4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบ�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จรรย�บรรณท�งธุรกิจ และนโยบ�ย 

   คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับ กฎหม�ย กฎระเบียบขององค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้องและเหม�ะสมกับสภ�พธุรกิจ

  5. ให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบขององค์กรกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ย 

   ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี จรรย�บรรณท�งธุรกิจ และนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  6. ระบุคว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ในก�รพัฒน�หรือ ทำ�ธุรกรรมใหม่ของบริษัท

  7. ประเมินปัจจัยคว�มเสี่ยงท่ีอ�จมีผลทำ�ให้บริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นต�มกฎเกณฑ์ได้พร้อมท้ังระบุปัจจัยท่ีอ�จเกิดข้ึนและ 

   เสนอแนะแนวท�งก�รแก้ไข

  8. ตรวจสอบหรือสอบท�นก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์ในก�รปฏิบัติง�นของบริษัท และร�ยง�นผลก�รตรวจสอบหรือสอบท�นต่อ  

   คณะกรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูงต�มกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนดโดยร�ยง�นให้ทร�บทันทีห�กเป็นประเด็น ที่มีคว�มสำ�คัญ 

   หรือมีคว�มร้�ยแรง

  9. ติดต่อประส�นง�นกับองค์กรที่กำ�กับดูแลบริษัท เช่น สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย  

   (คปภ.) สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มก�รฟอกเงิน (ปปง.) ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

   กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) เป็นต้น

  10. เป็นศูนย์กล�งในก�รรวบรวมกฎหม�ยกฎระเบียบขององค์กรกำ�กับดูแล ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบ�ยก�รกำ�กับ 

   ดูแลกิจก�รที่ดี และจรรย�บรรณท�งธุรกิจของบริษัท สำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นของบริษัท
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	 Duties	and	responsibilities	of	the	Head	of	Compliance	and	Corporate	Governance	Department

 The Company has assigned Mr. Singhaphon  Phonsing to act as the Head of Compliance. 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 Office of Insurance Commission, the Anti-Money Laundering  

   Office, the Stock Exchange of Thailand, the Securities and Exchange Commission, and the Office of the  

   Personal Data Protection Committee 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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report38 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

 เอกสารแนบ 4
 Attachments 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
 บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในก�รประกอบธุรกิจจำ�แนกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	(ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(ล้านบาท)

ทรัพย์สินประเภทที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 545.1 635.9

ทรัพย์สินประเภทสิทธิก�รใช้ 49.7 81.1

ค่�คว�มนิยม 631.9 631.9

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 130.0 140.8

รวม 1,356.7 1,489.7

	 (1)	 ทรัพย์สินประเภทที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

  ร�ยละเอียดสินทรัพย์ถ�วรหลักของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	(ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(ล้านบาท)

ที่ดิน 96.2 96.2

อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 380.1 364.3

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 49.3 80.1

ย�นพ�หนะ 15.7 3.6

สินทรัพย์ระหว่�งก่อสร้�ง 3.8 91.7

รวม 545.1 635.9

  อ�ยุก�รให้ประโยชน์โดยประม�ณของสินทรัพย์ประเภทต่�ง ๆ ของบริษัทมีดังต่อไปนี้

  • อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร   20-50  ปี

  • เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น  5 ปี

  • ย�นพ�หนะ        5 ปี
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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	2020	(Million	Baht)
Net	book	value	as	of	

31	December	2021	(Million	Baht)

Property, buildings and equipment 545.1 635.9

Right of use assets 49.7 81.1

Goodwill 631.9 631.9

Other intangible assets 130.0 140.8

Total 1,356.7 1,489.7

	 (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	2020	(Million	Baht)
Net	book	value	as	of	

31	December	2021	(Million	Baht)

Land 96.2 96.2

Buildings and building improvements 380.1 364.3

Furniture, fixtures, and office equipment 49.3 80.1

Vehicles 15.7 3.6

Assets under construction 3.8 91.7

Total 545.1 635.9

  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
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	 (2)	 ทรัพย์สินประเภทสิทธิการใช้

  มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้ มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	(ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(ล้านบาท)

อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร 19.6 20.3

เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น 2.1 1.7

ย�นพ�หนะ 28.0 59.1

รวม 49.7 81.1

  ค�่เสือ่มร�ค�ของสนิทรัพย์สทิธกิ�รใช้คำ�นวณจ�กร�ค�ทุน  โดยวธิเีสน้ตรงต�มอ�ยุสญัญ�เช่�หรอือ�ยุก�รให้ประโยชนโ์ดยประม�ณ 

  ของสินทรัพย์สิทธิก�รใช้แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะสั้นกว่� ดังนี้

   อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร    1-6  ปี

   เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำ�นักง�น    4 ปี

   ย�นพ�หนะ        5-6 ปี

	 (3)	 ค่าความนิยม

  ค่�คว�มนิยมเกิดข้ึนจ�กก�รควบรวมกิจก�รเมื่อวันท่ี 20 มิถุน�ยน พ.ศ. 2551 โดยเป็นส่วนของร�ค�ทุนของเงินลงทุนของ 

  บริษัทฯ ที่สูงกว่� เมื่อเทียบกับมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิในบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด และ บริษัท ภัทรประกันภัย  

  จำ�กัด (มห�ชน)

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2564 บริษัทมีค่�คว�มนิยมจ�กก�รควบรวมกิจก�รจำ�นวน 631.9 ล้�นบ�ท บริษัทฯ มีก�รทดสอบ 

  ก�รดอ้ยค�่ของค�่คว�มนยิมทุกปี  เพ่ือให้แนใ่จว�่มลูค�่ท่ีค�ดว�่จะไดร้บัคนืของหนว่ยสนิทรพัย์ท่ีกอ่ให้เกดิเงนิสดซ่ึงค�่คว�มนยิม 

  จ�กก�รรวมธุรกิจรวมยังสูงคงกว่�ร�ค�ต�มบัญชีของค่�คว�มนิยมนั้น

	 (4)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัท มีดังนี้

รายละเอียดสินทรัพย์
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	(ล้านบาท)
มูลค่าสุทธิตามงบการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	(ล้านบาท)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 50.8 111.0

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่�งพัฒน� 57.6 17.0

คว�มสัมพันธ์เครือข่�ยธุรกิจ

และคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�

21.6 12.8

รวม 130.0 140.8

	 (5)	 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

  บริษัทไม่มีง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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	 (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	2020	(Million	Baht)
Net	book	value	as	of	

31	December	2021	(Million	Baht)

Buildings and building improvements 19.6 20.3

Furniture, fixtures, and office equipment 2.1 1.7

Vehicles 28.0 59.1

Total 49.7 81.1

	  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 2021, 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	2020	(Million	Baht)
Net	book	value	as	of	

31	December	2021	(Million	Baht)

Computer software 50.8 111.0

Computer software in progress 57.6 17.0

Network relationship and customer 

relationship

21.6 12.8

Total 130.0 140.8

	 (5)	 Work	that	has	not	yet	been	delivered

  The company has no work that has not yet been delivered.
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 เอกสารแนบ 5
 Attachments 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ
 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบริษัทท่ีให้คว�มสำ�คัญกับดำ�เนินกิจก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี โดย 

มุ่งสร้�งคว�มเชื่อมั่น ให้เกิดข้ึนกับนักลงทุน ผู้เอ�ประกันภัย และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจประกันวิน�ศภัยให้เหม�ะสม 

กับสถ�นก�รณ์ และปัจจัยแวดล้อม รวมถึงสภ�พท�งสังคม เศรษฐกิจและก�รเมืองปัจจุบันโดยคำ�นึงถึงผลประกอบก�รท่ีดีในระยะย�วและ 

มีคว�มยั่งยืนท�งธุรกิจ ด้วยคว�มสำ�คัญข้�งต้นนี้ คณะกรรมก�รบริษัท จึงเห็นสมควรยกเลิกนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี พ.ศ. 2561 และ

ปรับปรุงนโยบ�ยฉบับนี้ใหม่ โดยให้นำ�หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy 

หรือ CG Code) ซ่ึงออกโดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และประก�ศ เรื่อง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีของ

บริษัทประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2562 ซึ่งออกโดย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ม�กำ�หนดเป็น

นโยบ�ยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ดังนี้

 หลักปฏิบัติที่	1: ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�องค์กรที่สร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน

 หลักปฏิบัติที่	2: กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน

 หลักปฏิบัติที่	3: เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล

 หลักปฏิบัติที่	4: สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและก�รบริห�รบุคล�กร

 หลักปฏิบัติที่	5: ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ

 หลักปฏิบัติที่	6: ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม

 หลักปฏิบัติที่	7: รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูล

 หลักปฏิบัติที่	8: สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่	1:	 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร	ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่	1.1	 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

   คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี เพ่ือให้บริษัทมีคว�มม่ันคง 

   ในระยะย�ว ซึ่งจะมีหน้�ที่ดังนี้

   (1) เป็นผู้กำ�หนดวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ “ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้�ง เน้นคุณภ�พและบริก�ร ภ�ยใต้ 

    หลักธรรม�ภิบ�ล” เพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว่�

    (1.1) เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ

    (1.2) สร้�งผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับท่ีน่�พอใจ โดยก�รเติบโตอย่�งย่ังยืนและมีผลกำ�ไร ด้วยก�รบริห�ร 

      คว�มเสี่ยงอย่�งมีประสิทธิภ�พ

    (1.3) มุง่ปรับปรุงคณุภ�พอย่�งตอ่เนือ่ง โดยก�รสร�้งมลูค�่เพิม่ในผลติภัณฑท่ี์ตอบสนองคว�มตอ้งก�ร ก�รให้บรกิ�ร 

      ที่เป็นเลิศ และก�รดำ�เนินง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

    (1.4) ยึดมั่นในบรรษัทภิบ�ล และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม

    (1.5) เป็นองค์กรตัวอย่�งที่มีผู้ประสงค์อย�กร่วมง�นด้วย

   (2) เป็นผู้กำ�หนดกลยุทธ์ นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำ�เนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท่ีว�งไว้  

    ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญในก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   (3) มีก�รติดต�ม ประเมินผล และทบทวนกลยุทธ์ นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอ ตลอดจนติดต�มร�ยง�น 

    ผลก�รดำ�เนินง�น เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
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Corporate Governance Policy
Muang Thai Insurance Public Company Limited
 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 conditions, economic and political situations.  Therefore, the Board of Directors  

is deemed appropriate to cancel the Good Corporate Governance Policy 2018 and revise this policy, by applying Corporate 

Governance Code 2017 (CG Code) for listed companies as specified by the Securities and Exchange Commission and Stock 

Exchange of Thailand and the Notification on good corporate governance of non-life insurance companies 2019 issued by the 

Office of Insurance Commission (OIC) as a guideline for the Board of Directors to comply with and to achieve good performance 

in the 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

    (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.
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หลักปฏิบัติที่	1.2  หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

   (1) คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขนัท�งธรุกจิ นอกจ�กคณะกรรมก�รบรษัิทจะให้คว�มสำ�คญัตอ่ผลประกอบก�รท�งก�รเงนิแลว้  

    คณะกรรมก�รบริษัทยังยึดมั่นในกรอบก�รแข่งขันที่เป็นไปต�มกฎกติก� และจริยธรรม ที่สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของ 

    กฎหม�ย ในหลักของคว�มโปร่งใส และเป็นธรรม

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลให้กรรมก�รดำ�รงตนเป็นแบบอย่�งที่ดีในฐ�นะผู้นำ� และเป็นผู้ที่ม ี

    บทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�ง และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม ให้คว�ม 

    เค�รพต่อสิทธิ คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดหลักปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี  

    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยในก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

   (3) เพ่ือให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมก�รบริษัทจึงจัดให้มีนโยบ�ยจริยธรรม 

    ท�งธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�น โดยแจ้งให้รับทร�บอย่�งเป็น 

    ล�ยลักษณ์อักษร

   (4) เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจส�ม�รถปรับตัวได้ต�มปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลง คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้มีก�รกำ�กับดูแลสื่อส�ร 

    ให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคนเข้�ใจ และก�รเตรียมคว�มพร้อม ของก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จจะเกิดขึ้น และ 

    มีก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติ และทบทวนนโยบ�ยอย่�งสม่ำ�เสมอ

หลักปฏิบัติที่	1.3	 หน้าที่ในการกำากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท

   คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่ดูแลให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร ตลอดจนพนักง�นทุกระดับ ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบต�ม 

   บทบ�ทหน้�ที่ที่ได้รับมอบหม�ย มีคว�มระมัดระวัง และมีคว�มซื่อสัตย์สุจริตจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบัต ิ

   ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหม�ย และกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่	1.4		 ขอบเขตความรับผิดชอบ	และการมอบหมายงาน

   คณะกรรมก�รบริษัท เข้�ใจขอบเขตหน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผู้กำ�หนดขอบเขตก�รมอบหม�ยหน้�ที่  

   และคว�มรับผิดชอบให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และฝ่�ยจัดก�ร ตลอดจนติดต�มดูแลให้ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่ได้รับมอบหม�ย

หลักปฏิบัติที่	2:	 กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่	2.1		 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	(Objectives)	เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

   คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้บริษัทมีเป้�หม�ยขององค์กรในก�รดำ�เนินง�นให้กิจก�รมีคว�มม่ันคงเป็นท่ีเช่ือถือและ 

   ไว้ว�งใจของลูกค้� พัฒน�และทำ�ก�รตล�ดให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้� โดยยึดคว�มถูกต้อง  

   คว�มซ่ือสตัย์ เป็นธรรม เพ่ือมุ่งก�รเป็นบรษัิทประกนัวนิ�ศภยัท่ีสร�้งสรรคค์ว�มพงึพอใจสงูสดุ และเป็นหนึง่ในผูน้ำ�ท�งธรุกจิ 

   ประกันวิน�ศภัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้นำ�ท�งธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสร้�งสรรค์ เน้นคุณภ�พและบริก�ร ภ�ยใต ้

   หลักธรรม�ภิบ�ล” ซึง่บริษัทมีนโยบ�ยในด้�นต่�ง ๆ  เพื่อปรับปรุงและพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้รวดเร็ว ถูกต้องโดยก�รใช ้

   เทคโนโลยีส�รสนเทศท่ีทันสมัยม�สร�้งสรรคผ์ลติภณัฑท่ี์ตรงต�มกลุม่ลกูค�้ ดว้ยก�รบรกิ�รผ�่นชอ่งท�งท่ีหล�กหล�ย  ตลอดจน 

   มีก�รควบคุมและตรวจสอบคุณภ�พและบริก�รอย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งยังมุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสร้�งมูลค่� 

   เพิม่ในผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของลกูค�้ และสร�้งผลตอบแทนท่ีน�่พอใจแกผู่ถ้อืหุ้น โดยคำ�นงึถงึหลกัธรรม�ภบิ�ล 

   และคว�มรับผิดชอบต่อสังคม อันนำ�ม�สู่คว�มยั่งยืนของกิจก�ร
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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 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  
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หลักปฏิบัติท่ี	2.2		 กำากบัดแูลให้มัน่ใจว่า	วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย	ตลอดจนกลยุทธข์องกจิการให้สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั	

	 	 	 ของกิจการ	โดยมีการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

   คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่ดำ�เนินก�รด้วยคว�มมั่นคง เป็นที่เชื่อถือและไว้ว�งใจของลูกค้� 

   ม�โดยตลอดและรักษ�ม�ตรฐ�นของคณุภ�พของผลติภณัฑ์และก�รมุง่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้เป็นสำ�คญั และสร�้ง 

   ผลตอบแทนตอ่ผูถ้อืหุ้นให้อยู่ในระดบัท่ีน�่พอใจ ดว้ยก�รพัฒน�ด�้นกระบวนก�รทำ�ง�น ลดข้ันตอน ลดค�่ใชจ้�่ยในก�รทำ�ง�น  

   ตลอดจนพัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศฯ โดยก�รนำ� e-Commerce, e-Policy, e-Claim และ e-Service ให้ส�ม�รถ 

   สนับสนุนง�นด้�นก�รข�ย และก�รบริก�รต่�ง ๆ ให้กับตัวแทน น�ยหน้� ธน�ค�รและกลุ่มลูกค้�ทั่วไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

   สูงสุด และทำ�ให้ลูกค้�ได้เข้�ถึงผลิตภัณฑ์ต่�ง ๆ ของบริษัทได้รวดเร็ว และครอบคลุมม�กขึ้น อีกทั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับ 

   พระร�ชบัญญัตว่ิ�ดว้ยธรุกรรมท�งอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. 2544 และประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสรมิก�รประกอบธรุกจิ 

   ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีก�รออกกรมธรรม์ประกันภัย ก�รเสนอข�ยกรมธรรม์ประกันภัย และก�รชดใช้เงิน หรือ 

   ค่�สินไหมทดแทนต�มสัญญ�ประกันภัย โดยใช้วิธีก�รท�งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติที่	3:		 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติท่ี	3.1		 ความรับผิดชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม	 เพ่ือนำาพาองค์กรไปสู่	

	 	 	 วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

   (1) ด้�นคุณสมบัติ คณะกรรมก�รบริษัทเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีหล�กหล�ย และเหม�ะสม ท้ังในด้�นคว�มรู้ ทักษะ  

    ประสบก�รณ์ และคว�มส�ม�รถ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวิน�ศภัย เป็นบุคคลที่มีคว�มเข้�ใจในธุรกิจ 

    ขององคก์ร มีวิสยัทัศนท่ี์กว�้งไกล ส�ม�รถให้คว�มเห็นท่ีเป็นอิสระ และแนวท�งในก�รดำ�เนนิธรุกจิอย่�งมีประสทิธภิ�พ  

    รวมถึงต้องมีกรรมก�รที่มีคว�มรู้ด้�นไอทีส�รสนเทศอย่�งน้อย 1 ท่�น

   (2) ด้�นโครงสร้�ง คณะกรรมก�รของบริษัท ต้องเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดไว้ กล่�วคือ บริษัทต้องมีกรรมก�ร 

    อย่�งน้อย 5 คน ซึ่งบริษัทมีขน�ดค่อนข้�งใหญ่ และมีคว�มซับซ้อนของธุรกิจ คณะกรรมก�รจึงให้มีจำ�นวนกรรมก�ร 

    ทั้งสิ้น 16 คน เพื่อคว�มเหม�ะสม ในก�รพิจ�รณ�ทบทวน และส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

   (3) ด้�นก�รถ่วงดุลอำ�น�จ คณะกรรมก�รบริษัท มีกรรมก�รท่ีเป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รท่ีไม่เป็นผู้บริห�ร ในสัดส่วน  

    1 ใน 3 ซึ่งถือว่�เป็นก�รสะท้อนอำ�น�จคว�มถ่วงดุลที่เหม�ะสม

     (3.1) กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร ส�ม�รถให้คว�มเห็นชอบเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งอิสระ

     (3.2) กรรมก�รอิสระของบรษัิทมจีำ�นวน 6 คน ซ่ึงเป็นไปต�มข้อบังคบัของบรษัิท คอื มกีรรมก�รอิสระอย่�งนอ้ย  

       1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดและมีจำ�นวนไม่น้อยกว่� 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงต�ม 

       หลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ 

       แห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมก�รอิสระส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับคณะกรรมก�รบริษัทท้ังหมดได้อย่�งมี 

       ประสิทธิภ�พ และส�ม�รถแสดงคว�มเห็นได้อย่�งอิสระ

   (4) ด้�นก�รเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมก�รบริษัทได้เปิดเผยโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัท พร้อมทั้งร�ยละเอียดข้อมูล 

    กรรมก�ร อ�ยุ เพศ ประวัติก�รศึกษ� ประสบก�รณ์ สัดส่วนก�รถือหุ้น จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร และก�รดำ�รง 

    ตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

   นอกจ�กนั้น กรรมก�รบริษัทต้องไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มม�ตร� 34 แห่งพระร�ชบัญญัติประกันวิน�ศภัย พ.ศ. 2535 และ 

   ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กบัและสง่เสริมก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั เรือ่ง ก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีดขีองบรษัิทประกนัวนิ�ศภยั  

   พ.ศ.2562 รวมถึง พระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
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  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 achieve the stakeholder interests, including should have at least  

   one director with knowledge of information technology.

  (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 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.

  In addition, directors must not have any prohibited characteristics under Section 34 of the Non-Life Insurance Act  

  B.E. 2535, the OIC notification regarding the good corporate governance of non-life insurance companies B.E. 2562,  

  and the Public Company Limited Act, B.E. 2535

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.

   (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.
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หลักปฏิบัติท่ี	3.2	 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ	 และการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อเพิ่ม	

	 	 	 ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

   ประธ�นกรรมก�รของบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รหรือ กรรมก�รผู้จัดก�ร เพื่อเป็นก�รแบ่งแยก 

   หน้�ท่ีในก�รกำ�หนดนโยบ�ยและก�รบริห�รง�นประจำ� และเพ่ือให้คว�มเห็นได้อย่�งเป็นอิสระประธ�นกรรมก�รเป็นบุคคล 

   ท่ีมีคว�มรู้ ทักษะ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ ในก�รท่ีจะนำ�พ�องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยได้อย่�งมี 

   ประสทิธภิ�พซ่ึงคณะกรรมก�รบรษัิทไดก้ำ�หนดบทบ�ทและอำ�น�จหน�้ท่ีของประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รผูจ้ดัก�รไว้ดงันี้

    (1) บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท

     (1.1) กำ�กับ ติดต�ม และดูแลก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ และ 

       บรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักขององค์กร

     (1.2) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรท่ีมีจริยธรรม  

       และมีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

     (1.3) ห�รือร่วมกบักรรมก�รผูจ้ดัก�รในก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบรษัิท และมีม�ตรก�รในก�ร 

       กำ�กับดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม

     (1.4) มีก�รจัดสรร และควบคุมเวล�ให้เพียงพอและเหม�ะสม สำ�หรับให้ฝ่�ยจัดก�รเสนอเรื่อง และเหม�ะสม 

       สำ�หรับกรรมก�รท่ีจะอภิปร�ยในประเด็นท่ีสำ�คัญอย่�งท่ัวถึง และส่งเสริมให้กรรมก�รได้ใช้ดุลพินิจ 

       ที่รอบคอบและให้คว�มเห็นได้อย่�งอิสระ

     (1.5) ให้คว�มสำ�คญัในก�รเสรมิสร�้งคว�มสมัพนัธอั์นดรีะหว�่งกรรมก�รท่ีเป็นผูบ้รหิ�ร และกรรมก�รท่ีไมเ่ป็น 

       ผู้บริห�ร และระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทกับฝ่�ยจัดก�ร

    (2) บทบ�ทหน้�ที่ของกรรมก�รผู้จัดก�ร

     (2.1) กรรมก�รผู้จัดก�รร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท

     (2.2) กรรมก�รผู้จัดก�รเป็นสม�ชิกของคณะอำ�นวยก�รบริห�ร

     (2.3) มีอำ�น�จในก�รบริห�รง�น ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นต�มท่ีได้กำ�หนดไว้ในแผน 

       และกลยุทธ์ท�งธุรกิจก�รบริห�รงบประม�ณ ก�รปฏิบัติง�น ก�รลงทุน และก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ เพื่อ 

       ปลดเปลื้องภ�ระของบริษัท

     (2.4) มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

     (2.5) มอีำ�น�จในก�รแตง่ตัง้คณะกรรมก�รระดบัปฏบัิตกิ�รชุดต�่ง ๆ  ต�มคว�มเหม�ะสมของลกัษณะก�รดำ�เนนิ 

       ธุรกิจ

     (2.6) มอีำ�น�จในก�รอนมัุตแิละจดัก�รค�่ใช้จ�่ยในจำ�นวนเงนิท่ีกำ�หนดไวไ้ม่เกนิอำ�น�จหน�้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหม�ย  

       ท้ังนี ้กรรมก�รผูจ้ดัก�รไมใ่ช้อำ�น�จหน�้ท่ีของตน ในกรณท่ีีตนอ�จมสีว่นไดเ้สยี หรอืผลประโยชนข์ดัแย้ง 

       อื่นใดกับบริษัท

     (2.7) ในกรณีท่ีกรรมก�รผู้จัดก�รได้มอบอำ�น�จให้บุคคลอ่ืนกระทำ�ก�รแทนตนเอง ขอบเขตก�รมอบอำ�น�จ 

       ของบุคคลดังกล่�วจะต้องไม่รวมถึงก�รอนุมัติให้ทำ�ร�ยก�รท่ีผู้รับมอบอำ�น�จอ�จมีส่วนได้เสียหรือ 

       มีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัท

    (3) คณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำ�คัญได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ  

     และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวท�งพิจ�รณ�ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบต่อไป
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    (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 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) 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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หลักปฏิบัติท่ี	3.3	 กำากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส	 และชัดเจนเพื่อให้ได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	

	 	 	 ตามที่กำาหนดได้

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่พิจ�รณ�แต่งตั้งหรืออนุมัติ บุคคลที่มีคว�มเหม�ะสม เพื่อเป็นกรรมก�รของบริษัท จึงได้ 

    จดัตัง้คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยสม�ชิกท่ีเป็นกรรมก�รอสิระท้ังคณะ ทำ�หน�้ท่ีในก�ร 

    สรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร โดยมีกระบวนก�รที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้อง 

    กับองค์ประกอบที่กำ�หนด และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�แต่งตั้งหรืออนุมัติ

   (2) คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน ไดมี้ก�รจดัประชมุเพือ่พจิ�รณ�หลกัเกณฑ ์และวธิกี�รสรรห�บุคคลเพือ่ให้ 

    ได้กรรมก�รท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะทำ�ให้คณะกรรมก�รบริษัทมีองค์ประกอบท่ีเหม�ะสม และพิจ�รณ�ประวัติของบุคคล 

    ท่ีทำ�ก�รสรรห� และเสนอคว�มเห็นตอ่คณะกรรมก�รบริษัท กอ่นจะนำ�เสนอตอ่ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นให้แตง่ตัง้เป็นกรรมก�รตอ่ไป  

    และได้เปิดเผยประวัติกรรมก�รที่จะเสนอแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทร�บอย่�งเพียงพอเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ

   (3) คณะกรรมก�รสรรห�ได้มีก�รทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�กรรมก�ร เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รบริษัท 

    กอ่นท่ีจะมกี�รสรรห�กรรมก�รท่ีครบว�ระ และไดค้ำ�นงึถงึผลก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของกรรมก�รร�ยเดมิท่ีไดเ้สนอให้ตอ่ว�ระ

หลักปฏิบัติที่	3.4	 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัท ให้มีโครงสร้�งและอัตร�ค่�ตอบแทนที่มี 

    คว�มเหม�ะสมกบัสภ�วะอุตส�หกรรมเดยีวกนัและเหม�ะสมกบัคว�มรบัผดิชอบเพือ่เป็นแรงจงูใจให้คณะกรรมก�รบรษัิท 

    นำ�พ�องค์กรให้ดำ�เนินธุรกิจได้ต�มเป้�หม�ยทั้งระยะสั้นและระยะย�ว

   (2) คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งให้มี คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 

    ในเบ้ืองตน้ และนำ�เสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมก�รบรษัิท เพือ่พจิ�รณ�และขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น โดยค�่ตอบแทน 

    จะอยู่ในระดบัท่ีเหม�ะสม ซ่ึงส�ม�รถเทียบเคยีงไดก้บัอตุส�หกรรมเดยีวกนั และจะคำ�นงึถงึคว�มเหม�ะสมและสอดคลอ้ง 

    กับภ�ระหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่ต้องก�รไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง 

    คำ�นึงถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วย

   (3) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมก�รบริษัท 

    จะเป็นผูพิ้จ�รณ�ค�่ตอบแตล่ะรูปแบบให้มคีว�มเหม�ะสมท้ังค�่ตอบแทนในอัตร�คงท่ี และค�่ตอบแทนต�มผลดำ�เนนิง�น 

    ของบริษัท

   (4) คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รเปิดเผยหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รท่ีสะท้อนถึงภ�ระหน้�ท่ีและ 

    คว�มรับผิดชอบของกรรมก�รแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำ�นวนค่�ตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติท่ี	3.5	 การควบคมุและดแูลความรับผดิชอบในการปฏบัิตหินา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของกรรมการท่ีเหมาะสมเพือ่กอ่ให้เกดิประโยชน	์

	 	 	 แก่บริษัท	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง 

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีก�รร�ยง�นก�รดำ�รงตำ�แหน่งอ่ืนของกรรมก�รและเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีให้เป็น 

    ที่รับทร�บ

   (3) คณะกรรมก�รบรษัิทไดก้ำ�หนดให้มมี�ตรก�รควบคมุดแูลก�รใชข้้อมูลภ�ยในเป็นล�ยลกัษณอั์กษรเพ่ือมิให้ผูบ้รหิ�รและ 

    พนกัง�น นำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้เพือ่ประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ่ื้นในท�งมิชอบกอ่นท่ีข้อมลูนัน้จะถกูเปิดเผยตอ่ส�ธ�รณชน 

   (4) กรรมก�รแต่ละคนเข้�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่�ร้อยละ 75 ของจำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให ้

    มีขึ้นในรอบปี
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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.

  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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report52 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

หลักปฏิบัติที่	3.6	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อย	เพื่อนำาผลการประเมินไปพัฒนา	

	 	 	 การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

   คณะกรรมก�รบรษัิท จดัให้มีก�รประเมนิก�รปฏบัิตหิน�้ท่ีของคณะกรรมก�รบรษัิทท้ังคณะและร�ยบุคคล และคณะกรรมก�ร 

   ชุดย่อยเป็นประจำ�ทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่�ง ๆ ที ่

   เกี่ยวข้องกับบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒน� 

   ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยก�รประเมินไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี  

   ซ่ึงผลก�รประเมนิของคณะกรรมก�รบรษัิทจะถกูนำ�ไปใชป้ระกอบก�รพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมก�ร

หลักปฏิบัติท่ี	3.7	 สง่เสรมิให้กรรมการบรษัิทมีความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหนา้ท่ีของธรุกจิและกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง	และสนบัสนนุให้กรรมการ	

	 	 	 บริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ	และความรู้สำาหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท

   กรณีที่มีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมก�รใหม่ บริษัทได้จัดให้มีเอกส�รคู่มือกรรมก�รและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที ่

   ของกรรมก�รใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคบั และกฎหม�ยท่ีเกีย่วข้อง และจดัให้มกี�รให้คว�มรูค้ว�มเข้�ใจเกีย่วกบัธรุกจิ 

   ของบริษัท เพื่อเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร และให้เข้�ใจถึงบทบ�ทหน้�ที่

   บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร และเลข�นุก�รบริษัท ได้รับก�รอบรมเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้จ�กสถ�บันภ�ยนอก  

   เช่น สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และจ�กก�รจัดอบรมภ�ยในบริษัท  

   เพือ่ให้มีก�รปรบัปรงุก�รปฏบัิตงิ�นให้มปีระสทิธภิ�พย่ิงข้ึน และทันตอ่สถ�นก�รณใ์นปัจจบัุน โดยเปิดเผยข้อมลูก�รฝกึอบรม 

   และพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องของคณะกรรมก�รบริษัทในร�ยง�นประจำ�ปี

หลักปฏิบัติที่	3.8	 ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท	เพื่อเป็นการ	

	 	 	 สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำาคัญของคณะกรรมการบริษัท

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รไม่น้อยกว่� 4 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม 

    ระเบียบว�ระก�รประชุม ก่อนก�รประชุมล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมก�รบริษัทไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได ้

    ให้แจ้งส�เหตุให้เลข�นุก�รบริษัท ทร�บก่อนก�รประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลข�นุก�รบริษัท จะต้องแจ้งผลก�รประชุม 

    ให้กรรมก�รบริษัทที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุมได้รับทร�บ

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท สนับสนุนให้กรรมก�รผู้จัดก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลร�ยละเอียด 

    เพิ่มเติมในฐ�นะที่เกี่ยวข้องกับปัญห�โดยตรง และเพื่อเป็นโอก�สในก�รพิจ�รณ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท ส�ม�รถเข้�ถึงส�รสนเทศที่สำ�คัญและข้อมูลที่จำ�เป็นได้ จ�กกรรมก�รผู้จัดก�ร เลข�นุก�รบริษัท  

    และผู้บริห�รที่ได้รับมอบหม�ย

  คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบก�รณ์ที่จำ�เป็น และเหม�ะสมในก�รปฏิบัติหน้�ที่  

  โดยให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต่�ง ๆ ท่ีคณะกรรมก�รต้องทร�บ เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นของ 

  คณะกรรมก�รบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติ และประสบก�รณ์ของเลข�นุก�รบริษัทในร�ยง�นประจำ�ปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

  เลข�นุก�รบริษัท ได้รับก�รสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่
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  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 schedule and agenda should be set in advance and each director should receive sufficient notice  

   to ensure attendance.

   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.

  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.
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หลักปฏิบัติที่	4:		 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติที่	4.1	 การดำาเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงที่จำาเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทจะมอบหม�ยให้ คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน ทำ�หน้�ท่ีดำ�เนินก�รพิจ�รณ� 

    หลักเกณฑ์ต�มกระบวนก�รสรรห�ท่ีคณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบ เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหม�ะสมเพื่อดำ�รง 

    ตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร และติดต�มให้กรรมก�รผู้จัดก�รพิจ�รณ�บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะสมต�มหลักเกณฑ์ 

    ม�เป็นผู้บริห�รระดับสูง

   (2) บรษัิทไดจ้ดัทำ�แนวท�งแผนก�รสบืทอดตำ�แหนง่ เพือ่ให้นโยบ�ยก�รบรหิ�รจดัก�รมคีว�มตอ่เนือ่ง ในตำ�แหนง่ผูบ้รหิ�ร 

    ระดับสูง และพนักง�นในตำ�แหน่งสำ�คัญรับทร�บว่�ตนมีหน้�ที่ต้องส่งแผนก�รโอนง�น ต�มกรอบเวล�ที่บริษัทกำ�หนด  

    ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนและข้ันตอนก�รทำ�ง�น ร�ยละเอียดของง�นท่ีค�้ง วธิกี�รตดิตอ่สือ่ส�รเพือ่ขอข้อมลูในง�นรบัโอน  

    โดยแจ้งให้บริษัทรับทร�บ เมื่อตนเองจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบก�รคัดสรรบุคล�กรที่จะเข้�ม�รับผิดชอบ  

    ในตำ�แหนง่ง�นท่ีสำ�คญัทุกระดบัอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถทำ�ง�นไดอ้ย่�งมปีระสทิธภิ�พ  เพือ่สร�้งคว�มเช่ือมัน่ให้กบั 

    นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักง�น ว่�ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะได้รับก�รส�นต่ออย่�งทันท่วงที

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมก�รผู้จัดก�ร และผู้บริห�รระดับสูง ได้รับก�รอบรมและพัฒน�  

    เพิ่มพูนคว�มรู้และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น

หลักปฏิบัติที่	4.2	 การกำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทน	และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดโครงสร้�งค่�ตอบแทน ท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูง และ 

    บุคล�กรทุกระดับในองค์กร เพื่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งเหม�ะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยหลักของ 

    องค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจก�รในระยะย�ว ซึ่งรวมถึง

     (1.1) ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของสัดส่วนค่�ตอบแทนร�ยเดือน และโบนัส

     (1.2) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริษัทจะคำ�นึงถึงปัจจัยค่�ตอบแทนในระดับ 

       ที่ใกล้เคียงกับอุตส�หกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

     (1.3) ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับเกณฑ์ก�รประเมินผล และรับทร�บโดยทั่วกัน

   (2) คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้มีบทบ�ทเกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและก�รประเมินผลง�นของกรรมก�รผู้จัดก�ร  

    ในเรื่อง ดังนี้

     (2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์ก�รประเมินกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยเกณฑ์ก�รประเมินผลง�นเป็นท่ีน่�พอใจ 

       ต่อก�รบริห�รง�น โดยสอดคล้องต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจก�ร 

       ในระยะย�ว

     (2.2) มีก�รประเมินผลกรรมก�รผู้จัดก�รเป็นประจำ�ทุกปี 

     (2.3) อนุมัติค่�ตอบแทนประจำ�ปีของกรรมก�รผู้จัดก�ร โดยพิจ�รณ�จ�กผลก�รประเมินก�รปฏิบัติหน้�ท่ี  

       และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท เป็นผู้ให้คว�มเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในก�รประเมินผลง�น และอนุมัติค่�ตอบแทนของ 

    กรรมก�รผูจ้ดัก�ร ต�มท่ีคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทนนำ�เสนอ พรอ้มท้ังมอบหม�ยให้กรรมก�รผูจ้ดัก�ร 

    เป็นผู้พิจ�รณ�โครงสร้�งค่�ตอบแทนของพนักง�นทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติท่ี	4.3	 สรา้งความเขา้ใจในโครงสรา้ง	และความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุ้น	ท่ีอาจจะมผีลกระทบตอ่การบรหิารและการดำาเนนิงานของกจิการ

   คณะกรรมก�รบริษัทเข้�ใจในโครงสร้�ง และคว�มสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซ่ึงอ�จจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภ�ยในกิจก�ร 

   ครอบครัวไม่ว่�จะเป็นล�ยลักษณ์อักษรหรือไม่ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบ�ยของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมีผลต่ออำ�น�จในก�ร 

   ควบคุมก�รบริห�รจัดก�รกิจก�ร ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทจะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่�วเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ที ่

   ของคณะกรรมก�รบริษัท และควบคุมดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลต�มข้อตกลงต่�ง ๆ ที่มีผลกระทบต่อก�รควบคุมกิจก�ร
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  (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, incentivizes 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:

   (2.1) Appropriate combination of salary and other short-term compensation (such as bonus), and long-term  

     compensation (such as employee stock ownership plan participation)

   (2.2) Ensure that the director total compensation takes into account industry standards and Company’s  

     performance, and

   (2.3) 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.
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หลักปฏิบัติท่ี	4.4	 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม	 เพ่ือประโยชน์	

	 	 	 ต่อการพัฒนาองค์กร

   คณะกรรมก�รบรษัิทไดใ้ห้คว�มสำ�คญักบัทรพัย�กรบุคคล ซ่ึงถอืเป็นทรพัย�กรท่ีสำ�คญัของบรษัิท โดยสนบัสนนุให้มกี�รพฒัน� 

   บุคล�กร ให้มคีว�มรู ้ทักษะ และเป็นก�รเพิม่ประสบก�รณใ์นก�รทำ�ง�น เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัหน�้ท่ีคว�มรบัผดิชอบ  ตลอดจน 

   ทิศท�ง กลยุทธ์ขององค์กร และสภ�พก�รแข่งขันท�งธุรกิจ เพื่อจะได้นำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถม�พัฒน�ตนเอง และองค์กร 

   ให้มีประสทิธภิ�พย่ิงขึน้ และมกี�รจดัตัง้กองทุนสำ�รองเลีย้งชีพ เพือ่ดแูลให้พนกัง�นมีก�รออมเงนิอย่�งเพยีงพอสำ�หรบัรองรบั 

   ก�รเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักง�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รเงิน

หลักปฏิบัติที่	5:		 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติท่ี	5.1	 ควรให้ความสำาคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีกอ่ให้เกดิมลูคา่แกธ่รุกจิควบคูไ่ปกบัการสรา้งคณุประโยชนต์อ่ลกูคา้หรอื	

	 	 	 ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

   คณะกรรมก�รบริษัท สง่เสรมิก�รสร้�งผลติภณัฑใ์หมท่ี่มคีณุภ�พและมุง่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของผู ้บรโิภคทุกชว่งวยั พฒัน� 

   ศักยภ�พด้�นระบบก�รบริก�ร และมีก�รพัฒน�ขย�ยส�ข�ท�งธุรกิจ เพื่อรองรับก�รให้ บริก�รลูกค้�และคู่ค้�อย่�งท่ัวถึง  

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริก�รท่ีรวดเร็ว ซ่ึงบริษัทมุ่งเน้นและให้คว�มสำ�คัญต่อลูกค้�และบุคคลอ่ืน ๆ เป็นหลักโดยให้ 

   คว�มสำ�คัญ ด้�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และก�รรักษ�สิ่งแวดล้อม ซ่ึงบริษัทมีก�รคุ้มครองคว�มปลอดภัยของระบบ 

   ข้อมลูด�้นเทคโนโลยีและส�รสนเทศของลกูค�้ โดยผ�่นม�ตรฐ�นก�รรบัรองจ�กผูต้รวจสอบม�ตรฐ�นจ�กหนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้อง  

   ISO27001 และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนก�รกระทำ�ผิดต่อกฎหม�ย หรือข�ดจริยธรรม

หลักปฏิบัติท่ี	5.2	 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนดำาเนินการ	 (Operational		

	 	 	 Plan)	เพือ่ให้ม่ันใจไดว้า่ทุกฝา่ยขององคก์รไดด้ำาเนนิการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค	์เป้าหมายหลกั	และแผนกลยทุธข์องกจิการ

   คณะกรรมก�รบริษัท ต้องเปิดเผยก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทร�บ โดยก�รจัดทำ�นโยบ�ย 

   คว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน และมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่ง 

   ของร�ยง�นประจำ�ปี และจัดทำ�เป็นร�ยง�นแยกเล่มโดยอ้�งอิงต�มกรอบก�รร�ยง�นต�มม�ตรฐ�นส�กล หรือ GRI (Global  

   Reporting Initiative) โดยมีแนวท�งก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

    (1) ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน  เป็นคว�มรับผิดชอบต่อพนักง�นและลูกจ้�ง บริษัทได้ให้คว�มดูแลเอ�ใจใส่ต่อพนักง�น 

     ทุกคน ด้วยคว�มเป็นธรรม และเท่�เทียม ด้วยตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญของ 

     ก�รสร้�งคว�มสำ�เร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จ�กแนวก�รปฏิบัติของบริษัท เช่น ก�รกำ�หนดระยะเวล�ในก�ร 

     ทำ�ง�น รวมถึงวันล�ต่�ง ๆ อย่�งเหม�ะสม และเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยแรงง�น ก�รให้ผลตอบแทน  

     และเงินพิเศษ แก่พนักง�นทุกคน อย่�งเหม�ะสม ผ่�นระบบก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของพนักง�นแต่ละคน 

     อย่�งเป็นธรรม และมีก�รส่งเสริมและพัฒน�พนักง�นในหน้�ท่ีก�รง�นอย่�งเหม�ะสม สอดคล้องกับคว�มรู้ 

     คว�มส�ม�รถ มีก�รโยกย้�ยตำ�แหน่งง�นต�มคว�มเหม�ะสมและคว�มต้องก�รของพนักง�น

    (2) ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม โดยก�รปฏิบัติต�มจริยธรรมท�งธุรกิจ เช่น ก�รแข่งขันท่ีเป็นธรรม  

     ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และก�รบริก�รท่ีมีคุณภ�พโดยก�รพัฒน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี 

     ใหม่ ๆ เข้�ม�ช่วยในกระบวนก�รซื้อข�ยและบริก�ร ส่งผลให้ลดต้นทุนของสินค้�และบริก�ร

    (3) คว�มรับผิดชอบต่อลูกค้�หรือผู้บริโภค โดยมีก�รปฏิบัติต�มกลไกของตล�ดที่เป็นธรรม ก�รผลิตสินค้�และบริก�ร 

     ท่ีคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รของลูกค้�แต่ละประเภทในก�รพัฒน�และทำ�ก�รตล�ดผลิตภัณฑ์ประกันภัย และก�รให้ 

     ข้อมูลและเนือ้ห�ของข้อมลูท่ีถกูตอ้ง ชัดเจนเป็นธรรม และไมชั่กนำ�ในท�งท่ีผดิ ในรปูแบบท่ีเข้�ใจง�่ย เพือ่ให้ลกูค�้ 

     ส�ม�รถตัดสินใจได้อย่�งถูกต้อง มีข้ันตอนก�รจัดก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนต่อผู้เอ�ประกันภัย และก�รจัดก�ร 

     เรื่องร้องเรียนของผู้เอ�ประกันภัยอย่�งรวดเร็วและเป็นธรรม
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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

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.
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    (4) คว�มรับผิดชอบต่อคู่ค้� โดยมีก�รปฏิบัติต่อคู่ค้� คือ บริษัท เลือกใช้บริก�รจ�กคู่ค้� โดยพิจ�รณ�จ�กคุณภ�พ 

     และประสทิธภิ�พของสนิค�้ และก�รให้บรกิ�รเป็นสำ�คญั บรษัิท ดำ�เนนิธรุกจิกบัคูค่�้ดว้ยคว�มเป็นธรรม และปฏบัิต ิ

     ต�มเงื่อนไขท�งก�รค้� และสัญญ�ที่ตกลงกันไว้อย่�งเคร่งครัด

    (5) คว�มรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีก�รปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัท ดำ�เนินง�นด้�นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่�งต่อเนื่อง 

     และจริงจงั โดยตระหนกัดถีงึคว�มรบัผดิชอบตอ่ชุมชน อ�ศยัคว�มรว่มมอืและก�รมสีว่นรว่มระหว�่งบรษัิทกบัชุมชน  

     และสังคม เช่น ก�รให้ข้อมูลสินค้�หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

    (6) คว�มรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีก�รปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม คือ ก�รประกอบกิจก�รโดยก�รใช้ทรัพย�กร 

     อย่�งย่ังยืน เป็นก�รควบคุมอัตร�ก�รใช้ทรัพย�กรในก�รผลิตของบริษัทให้ต่ำ�กว่�อัตร�ก�รฟ้ืนคืนของทรัพย�กรท่ีใช้

หลักปฏิบัติที่	5.3	 จัดให้มีการกำากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร	 รวมทั้งดูแลให้มีการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 	 	 มาใช้ในการเพิม่โอกาสทางธรุกจิและพัฒนาการดำาเนนิงานการบรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้กจิการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละ	

	 	 	 เป้าหมายหลักของกิจการ

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเทคโนโลยีและส�รสนเทศ เป็นผู้ว�งแผนกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 

    เทคโนโลยีและส�รสนเทศของบริษัทท้ังหมด โดยคำ�นึงถึงคว�มต้องก�รท่ีแท้จริงของบริษัท มุ่งหวังให้เกิดก�รพัฒน� 

    ปรับปรุงระบบง�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศ และนำ�เสนอระบบง�นเทคโนโลยีและส�รสนเทศใหม่ ๆ เข้�ม�เพื่อเพิ่ม 

    โอก�สของบริษัท โดยพิจ�รณ�ให้สอดคล้องกับภ�วะก�รแข่งขันท�งธุรกิจและสภ�วะท�งเศรษฐกิจ

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท จดัให้มีก�รบริห�รคว�มเสีย่งขององคก์รครอบคลมุถงึก�รบรหิ�รและจดัก�รคว�มเสีย่งด�้นเทคโนโลยี 

    ส�รสนเทศ โดยให้คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รเทคโนโลยีและส�รสนเทศ จดัทำ�ร�ยง�นคว�มเสีย่งด�้นเทคโนโลยีส�รสนเทศ 

    ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเป็นประจำ�

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีนโยบ�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยด้�นส�รสนเทศ และนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  

    เพื่อใช้เป็นม�ตรก�รรักษ�คว�มมั่นคงปลอดภัยของระบบส�รสนเทศ ในก�รใช้ข้อมูลข่�วส�รขององค์กรในก�รรักษ� 

    คว�มลับ รักษ�คว�มน่�เชื่อถือและคว�มพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในท�งมิชอบหรือ 

    มีก�รเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ�ต

หลักปฏิบัติที่	6:	 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติท่ี	6.1	 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	 และมีการปฏิบัติ	

	 	 	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

   คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้บริษัทมีก�รระบุคว�มเสี่ยง ท่ีอ�จส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรงต่อบริษัท ท้ังก�รประเมิน 

   คว�มเสีย่ง ผลกระทบและโอก�สท่ีจะเกดิคว�มเสีย่ง และมวีธิจีดัก�รคว�มเสีย่งท่ีเหม�ะสม ตลอดจนก�รตดิต�มและทบทบวน 

   ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�ร 

   คว�มเสี่ยงกลยุทธ์ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและระดับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�และ 

   กลั่นกรองก�รจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับคว�มเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทท่ีกำ�หนดไว้เพื่อเสนอ 

   ขอคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัท และร�ยง�นผลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งตอ่คณะกรรมก�รบรษัิท  และให้ทุกหนว่ยง�น 

   ทำ�ก�รทบทวนประเมินคว�มเสี่ยง และดัชนีช้ีวัดคว�มเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลของฝ่�ยบริห�ร 

   จัดก�รคว�มเสี่ยง เพื่อรวบรวมและสรุปร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและคณะกรรมก�รบริษัท
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   (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.

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.
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หลักปฏิบัติที่	6.2	 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

   คณะกรรมก�รบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย  

   3 ท่�น กรรมก�รอิสระท่�นหนึ่งท่ีได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ท่ีประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ  

   คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบต�ม ข้อบังคับคณะกรรมก�รตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้�ท่ี 

   ครบถว้นต�มหลกัเกณฑข์องสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย ์และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบั 

   และส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีก�รกำ�หนดหน้�ท่ีและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบไว้เป็น 

   ล�ยลักษณ์อักษร ต�มแนวปฏิบัติของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบต�ม 

   ปกติปีละ 4 ครั้ง และมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี และคุณสมบัติต้องมีคว�มเป็นอิสระ ต�มโครงสร้�งคณะกรรมก�ร 

   และก�รจัดก�รของผู้ขออนุญ�ต ต�มพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หลักปฏิบัติท่ี	6.3	 คณะกรรมการบริษัท	 ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริษัท	 รวมถึงการป้องกัน	

	 	 	 การใช้ประโยชนอั์นมคิวรในทรพัย์สนิ	ข้อมูลและโอกาสของบรษัิท	และการทำาธรุกรรมกบัผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษัิท	

	 	 	 ในลักษณะที่ไม่สมควร

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีระบบก�รรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูล โดยมีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

    เป็นล�ยลกัษณอั์กษร เพ่ือมิให้ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น นำ�ข้อมลูภ�ยในไปใช้เพือ่ประโยชนข์องตนเอง หรอืผูอ่ื้นในท�งมชิอบ 

    ก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน ซ่ึงเป็นก�รเอ�เปรียบผู้ถือหุ้นอ่ืน และกำ�หนดให้กรรมก�รและผู้บริห�ร  

    ร�ยง�นก�รถอืหลกัทรัพย์ของบริษัทในสว่นของตนรวมถงึคูส่มรสและบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิ�วะตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร  

    ก.ล.ต. ต�มม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ภ�ยใน 3 วัน นับจ�กวันที ่

    มกี�รเปลีย่นแปลงก�รถอืหลกัทรัพย์และสง่สำ�เน�ร�ยง�นก�รถอืหลกัทรพัย์ให้สำ�นกัเลข�นกุ�รบรษัิทจดัเกบ็ไวเ้ป็นข้อมลู

    สำ�หรับจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงและสรุปจำ�นวนหุ้นของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลเพื่อนำ�เสนอให้แก่คณะกรรมก�ร

    บริษัททร�บในก�รประชุมคณะกรรมก�ร เม่ือมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

    ในครั้งสุดท้�ยของปี และได้เปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี และแบบ 56-1 One Report นอกจ�กได้กำ�หนดบทลงโทษ 

    ห�กมีก�รฝ่�ฝืนหรือไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดดังกล่�วด้วย

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�หนดให้กรรมก�ร ผู้บริห�ร เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ปีละครั้ง 

    เป็นประจำ�ทุกปี เพ่ือให้คณะกรรมก�รส�ม�รถพิจ�รณ�ธุรกรรมของบริษัทท่ีอ�จมีคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ และ 

    ส�ม�รถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมก่อนก�รประชุมว�ระนั้น ท้ังนี้ กรรมก�รและผู้บริห�รท่ีมีส่วนได้เสีย 

    กับธุรกรรมที่ทำ�กับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในก�รประชุมพิจ�รณ�ในว�ระดังกล่�ว

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีนโยบ�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับระบบส�รสนเทศ และนโยบ�ยคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว   

    นำ�ม�ใช้ในก�รเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นหลักของบริษัทให้ต�มกฎหม�ยกำ�หนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

    และผูถ้อืหุ้น ตลอดจนตดิต�มตรวจสอบก�รกระทำ�ท่ีกอ่ให้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน ์รวมท้ังปฏิบัตติ�มหลกัเกณฑ์ 

    ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เรื่อง ร�ยก�รได ้

    ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์ และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน
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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 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

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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หลักปฏิบัติท่ี	6.4	 คณะกรรมการบริษัท	 กำากับดูแลให้มีการจัดทำานโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารในทุกระดับของบริษัท	 และ	

	 	 	 ต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำาไปปฏิบัติได้จริง

   คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ยด้�นก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมคว�มเสี่ยงที่เกิด 

   จ�กก�รทุจรติคอรร์ปัช่ัน รวมถงึผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงและคว�มน�่เชือ่ถอืในเรือ่งคว�มซ่ือสตัย์ให้แกบ่รษัิทในก�รดำ�เนนิธรุกจิ  

   ม�ปรบัใชก้บัก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล ตัง้แตก่ระบวนก�รสรรห�หรอืก�รคดัเลอืกพนกัง�น โดยพนกัง�นท่ีไดร้บัก�รคดัเลอืก  

   ต้องไม่กระทำ�คว�มผิดท�งวินัยหรือต้องโทษในคว�มผิดท่ีเกี่ยวกับก�รทุจริตคอร์รัปชัน นอกจ�กนี้ก�รเลื่อนตำ�แหน่ง  

   ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น และก�รให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ย  

   และไม่มีประวัติก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชัน หรือคว�มประพฤติที่ขัดขว�งต่อก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้ ตลอดจนสื่อส�ร 

   นโยบ�ยและสร้�งคว�มตระหนัก เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชัน โดยก�รปฐมนิเทศให้แก่ 

   พนกัง�นใหม ่และมีกระบวนก�รฝกึอบรมทดสอบคว�มรูเ้กีย่วกบันโยบ�ย และร�ยง�นข้อมูลแกส่�ธ�รณชนหรอืผูมี้สว่นไดเ้สี 

   ยให้รับทร�บนโยบ�ย ผ่�นสื่อทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร

หลักปฏิบัติท่ี	6.5	 คณะกรรมการบริษัท	 กำากับดูแลให้บริษัท	 มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำาเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริต	

	 	 	 คอร์รัปชั่น

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กับดูแลให้มีกระบวนก�รรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องท�งก�รแจ้งเบ�ะแสและ 

    ข้อรอ้งเรยีนเกีย่วกบัก�รคอรร์ปัช่ันในหล�ยช่องท�ง รวมท้ังเปิดเผยชอ่งท�งรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้นเวบ็ไซต ์หรอื ร�ยง�น 

    ประจำ�ปีของบรษัิท พร้อมท้ังเปิดรบัข้อเสนอแนะเกีย่วกบัม�ตรก�รตอ่ต�้นก�รคอรร์ปัชนัจ�กพนัธมติรและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

    อย่�งโปร่งใส

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท กำ�กบัดแูลให้มีก�รจดัก�รข้อรอ้งเรยีนอย่�งเป็นระบบ เพือ่คุม้ครองสทิธขิองผูร้อ้งเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลู 

    ท่ีกระทำ�โดยเจตน�สจุริต โดยห้�มก�รเปิดเผยข้อมูลแกบุ่คคลอ่ืนท่ีไม่มหีน�้ท่ีเกีย่วข้อง เวน้แต ่เป็นก�รเปิดเผยต�มคำ�สัง่ 

    โดยชอบด้วยกฎหม�ย ต�มคำ�สั่งศ�ลหรือหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่	7:	 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติท่ี	7.1	 คณะกรรมการบรษัิทดแูลและรบัผดิชอบให้การจดัทำารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลตา่งๆ	ถกูตอ้ง	เพยีงพอ	ทันเวลา		

	 	 	 และเป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้มีบุคล�กรที่มีคว�มรู้ มีประสบก�รณ์ที่เหม�ะสมกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ และมีจำ�นวน 

    ท่ีเพียงพอในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลในก�รให้คว�มเห็นชอบก�รเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมก�ร 

    บริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

     (1.1) ผลก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน

     (1.2) คว�มเห็นของผูส้อบบัญชใีนร�ยง�นท�งก�รเงนิและข้อสงัเกตของผูส้อบบัญชีเกีย่วกบัระบบควบคมุภ�ยใน

     (1.3) คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ

     (1.4) คว�มสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้�หม�ยหลัก กลยุทธ์ และนโยบ�ยของบริษัท

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ก�รเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบก�รเงิน ร�ยง�นประจำ�ปี และแบบ 56-1 One Report  

    ท่ีสะท้อนฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเพียงพอ พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของ 

    ฝ่�ยก�รจัดก�ร (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบก�รเปิดเผยงบก�รเงิน  

    โดยเป็นไปต�ม ประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีก�รร�ยง�น 

    ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐ�นะก�รเงิน และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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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	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.

  (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.

  (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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report64 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

หลักปฏิบัติที่	7.2	 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการชำาระหนี้

   (1) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รติดต�มและประเมินฐ�นะท�งก�รเงินของกิจก�ร และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�ร 

    อย่�งสม่ำ�เสมอ พรอ้มท้ังรว่มกนัห�แนวท�งก�รแกไ้ขอย�่งรวดเรว็ห�กมสีญัญ�ณบ่งชีถ้งึปัญห�สภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิ  

    โดยยึดกรอบระบบเตือนภัยล่วงหน้�ท�งก�รเงิน (Early Warning System) ก�รดำ�รงเงินกองทุนต�มระดับคว�มเสี่ยง 

    ที่เพียงพอในก�รรองรับคว�มเสี่ยงต่�ง ๆ ที่อ�จจะเกิดขึ้นจ�กก�รประกอบธุรกิจ ต�มเกณฑ์ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

    กำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำ�หนด และใช้เป็นม�ตรก�รสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลธุรกิจของ 

    องค์กร เพื่อให้ก�รประกอบธุรกิจดำ�เนินไปอย่�งมั่นคง และมีประสิทธิภ�พ

   (2) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้มีก�รเสนอร�ยก�ร หรือคว�มเห็นสำ�หรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมก�รบริษัท 

    มั่นใจแล้วว่�จะไม่มีผลกระทบต่อคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินกิจก�ร และสภ�พคล่องท�งก�รเงิน

หลักปฏิบัติที่	7.3	 การจัดทำาแผน	และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน	หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

   คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รติดต�มดูแลให้กิจก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มระมัดระวังอย่�งใกล้ชิด ในกรณีที่กิจก�รมีแนวโน้ม 

   จะประสบปัญห� หรือมีแนวโน้มมีปัญห�ท�งก�รเงิน โดยจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�นทุกด้�นของ 

   บริษัท โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงทำ�หน้�ท่ีกำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงเสนอ 

   คณะกรรมก�รบริษัท พร้อมท้ังกำ�กับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบ�ย วิธีปฏิบัติม�ตรฐ�นกลยุทธ์ และ 

   ก�รชี้วัดคว�มเสี่ยง โดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงก�รติดต�มฐ�นะเงินกองทุน ประเมินผลก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย 

   ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่กำ�หนดเพื่อให้มั่นใจว่�คว�มเสี่ยงต่�ง ๆ อยู่ในกรอบคว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และร�ยง�น 

   ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นประจำ�

หลักปฏิบัติที่	7.4	 มีการจัดทำารายงานความยั่งยืน	ตามความเหมาะสมของบริษัท

   คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�ให้จัดทำ�นโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�รพัฒน�องค์กรอย่�งยั่งยืน ซึ่งได้ว�งกลยุทธ์ 

   ก�รดำ�เนินง�นไว้ 3 ด้�นหลัก ๆ อันได้แก่ Good Business, Good People และ Good Society ซึ่งกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�น 

   ท้ัง 3 สว่นนี ้ไดถ้กูนำ�ไปเช่ือมโยงกบักระบวนก�รทำ�ง�นของสว่นง�นต�่ง ๆ  เพือ่เป็นแรงหนนุและขับเคลือ่นกระบวนก�รสร�้ง 

   คว�มย่ังยืนให้องค์กร โดยผ่�นก�รดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม และร�ยง�นคว�มย่ังยืนท่ีมีคว�มเหม�ะสม 

   กบัก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษัิท ซ่ึงยึดหลกัก�รเปิดเผยข้อมลูก�รปฏบัิตติ�มกฎหม�ย จรรย�บรรณ นโยบ�ยก�รตอ่ต�้นคอรร์ปัช่ัน  

   ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียอย่�งเป็นธรรม รวมท้ังคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึง 

   กรอบก�รร�ยง�นท่ีได้รับก�รยอมรับท้ังในประเทศ และระดับส�กล ซ่ึงมีก�รเปิดเผยข้อมูลในร�ยง�นประจำ�ปี และข้อมูล 

   ที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สำ�คัญและสะท้อนก�รปฏิบัติที่จะนำ�ไปสู่ก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

หลักปฏิบัติท่ี	7.5	 จดัให้มีหนว่ยงานนกัลงทุนสมัพันธเ์พ่ือทำาหนา้ท่ีเป็นตวักลางในการตดิต่อ	สือ่สารระหวา่งบรษัิท	กบัผูถ้อืหุ้น	และผูมี้สว่นไดเ้สยี

   คณะกรรมก�รบริษัท จัดให้มีนโยบ�ยก�รสื่อส�ร และนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภ�ยนอกให้เป็นไปอย่�งเหม�ะสม  

   เท่�เทียม ทันเวล� และใช่ช่องท�งที่เหม�ะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อ�จจะมีผลต่อร�ค�หลักทรัพย์ และมอบหม�ยให้กรรมก�ร 

   ผู้จัดก�ร และผู้บริห�รสูงสุดท�งด้�นก�รเงินของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภ�ยนอก และยังได้ให้ฝ่�ยจัดก�รกำ�หนด 

   ทิศท�ง และสนับสนุนง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

หลักปฏิบัติที่	7.6	 ส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

   คณะกรรมก�รบริษัท พิจ�รณ�ให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 

   ท่ีเป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ โดยผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท และ 

   ผ่�นช่องท�งอินทร�เน็ตสำ�หรับก�รเปิดเผยข้อมูลภ�ยในบริษัท โดยสม่ำ�เสมอ เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
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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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หลักปฏิบัติที่	8:	 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่	8.1	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทดูแลและให้คว�มสำ�คัญในทุกประเด็นท่ีสำ�คัญ ท้ังประเด็นท่ีถูกกำ�หนดในกฎหม�ย และประเด็น 

    ที่อ�จมีผลกระทบต่อทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร จะถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

    พิจ�รณ� และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำ�คัญนั้น ๆ

   (2) คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมต่�ง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

     (2.1) เปิดโอก�ส และกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชุมล่วงหน้� 

       ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�เร่ืองท่ีผู้ถือหุ้นเสนอว่�ควรจะบรรจุ 

       เป็นว�ระก�รประชุมหรือไม่ ถ้�ไม่เห็นสมควร จะช้ีแจงเหตุผลเป็นล�ยลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นท่ีได้ 

       ทำ�ก�รเสนอว�ระเข้�ม� และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

     (2.2) เปิดโอก�ส และกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคล เพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 

       เป็นก�รล่วงหน้� ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้�

   (3) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อก�รใช้สิทธิ 

    ของผู้ถือหุ้น

   (4) คณะกรรมก�รบริษัท ดูแลให้ส่งเอกส�รก�รประชุมพร้อมเอกส�รท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ไม่น้อยกว่� 14 วัน  

    พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวล� 30 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่� 7 วันก่อนวันประชุม สำ�หรับ 

    เอกส�รเชิญประชุมฉบับภ�ษ�อังกฤษ

   (5) คณะกรรมก�รบริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งคำ�ถ�มล่วงหน้�ก่อนวันประชุม โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รส่งคำ�ถ�ม 

    ล่วงหน้� และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

   (6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีก�รจัดทำ�เป็นฉบับภ�ษ�อังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต ์

    ของบริษัท

หลักปฏิบัติที่	8.2	 ดูแลให้การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดวัน เวล� ท่ีเหม�ะสม และเพียงต่อก�รอภิปร�ย และกำ�หนดสถ�นท่ีประชุมท่ีสะดวก 

    ต่อก�รเดินท�ง

   (2) ไม่มีก�รจำ�กัดโอก�สในก�รเข้�ร่วมประชุมหรือสร้�งภ�ระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีก�รกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบ 

    ฉันทะต้องนำ�เอกส�รหรือหลักฐ�นแสดงตนเกินกว่�ที่กำ�หนดไว้

   (3) คณะกรรมก�รบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นด้วยก�รใช้  

    Barcode ในก�รลงทะเบียน ก�รลงคะแนนเสียง ก�รนับคะแนน และแสดงผล เพื่อคว�มสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ�

   (4) ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทำ�หน้�ท่ีดูแลให้ก�รประชุมเป็นไปต�มกฎหม�ย กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง  

    และข้อบังคับของบริษัท พร้อมท้ังเป็นผู้จัดสรรเวล�สำ�หรับแต่ละว�ระอย่�งเหม�ะสม และเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นแสดง 

    คว�มเห็นและตั้งคำ�ถ�มต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

   (5) ไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกส�รเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่� 

    เป็นก�รลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้

   (6) กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้สอบบัญชี และสักขีพย�นในก�รตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี

   (7) ก่อนเริ่มก�รประชุม ท่ีประชุมจะแจ้งจำ�นวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นท่ีมอบ 

    ฉันทะ วิธีก�รประชุม ก�รลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียง

   (8) ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร ประธ�นที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

   (9) มกี�รใช้บัตรลงคะแนนเสยีง และมบุีคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขพีย�นในก�รตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลก�รลงคะแนน 

    เสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละว�ระให้ท่ีประชุมรับทร�บพร้อมท้ังบันทึกไว้ในร�ยง�น 

    ก�รประชุม
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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

  (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.

  (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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report68 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

หลักปฏิบัติที่	8.3	 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม	และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

   (1) คณะกรรมก�รบริษัทดแูลให้มีก�รเปิดเผยมตท่ีิประชุมพรอ้มผลก�รลงคะแนนเสยีงภ�ยในวนัถดัไปหลงัวนัประชมุผูถ้อืหุ้น  

    ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

   (2) ส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นในตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภ�ยใน 14 วันนับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น

   (3) ดูแลให้ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นมีก�รบันทึกข้อมูลที่สำ�คัญดังนี้

     (3.1) ร�ยช่ือกรรมก�ร และผู้บริห�รท่ีเข้�ร่วมประชุม และสัดส่วนท่ีกรรมก�รท่ีเข้�ร่วม และท่ีไม่ได้เข้�ร่วม 

       ประชุม

     (3.2) วิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลก�รลงคะแนนของแต่ละว�ระ

     (3.3) ประเด็นคำ�ถ�มคำ�ตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-น�มสกุลของผู้ถ�มและผู้ตอบ

            (น�ยโพธิพงษ์  ล่ำ�ซำ�)

            ประธ�นกรรมก�ร

             24 พฤศจิก�ยน 2564
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  (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

  (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.

            (Mr. Photipong  Lamsam)

            Chairman

             24 November 2021
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จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct)
1.	บทนำา	จริยธรรมทางธุรกิจ	(Code	of	Corporate	Conduct)

 บริษัทตระหนักดีว่�คว�มสำ�เร็จและคว�มมั่นคงของบริษัทนั้น ขึ้นอยู่กับคว�มสัมพันธ์ที่ดีที่บริษัทมีต่อผู้ถือหุ้น พนักง�น ลูกค้� คู่แข่ง 

 ท�งก�รค้� เจ้�หนี้ คู่ค้� และสังคม ซึ่งรวมเรียกว่� “ผู้มีส่วนได้เสีย” ก�รประส�นประโยชน์ระหว่�งผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีคว�มค�ดหวัง 

 ท่ีแตกต่�งกัน ตลอดจนก�รให้คว�มคุ้มครองและรักษ�สิทธิของบุคคลเหล่�นี้ จึงต้องยึดถือแนวท�งปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดคว�มเสมอภ�ค 

 ต่อทุกฝ่�ยภ�ยใต้จริยธรรมท�งธุรกิจ ซ่ึงได้กำ�หนดแนวท�งปฏิบัติไว้สำ�หรับบริษัท คณะกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร พนักง�นประจำ�  

 พนักง�นชั่วคร�ว และคู่สัญญ�ของบริษัท ทั้งนี้ ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรมท�งธุรกิจ อ�จนำ�ม�สู่ก�รลงโทษ 

 ท�งกฎหม�ยและท�งวินัย ดังนั้น บริษัทจึงกำ�หนดประมวลจริยธรรมขึ้นเพื่อถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1.1	 บทบาทของบริษัทที่พึงกระทำาต่อผู้มีส่วนได้เสีย	

  ผู้ถือหุ้น   บริษัทมีคว�มมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่ือสร้�งผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะสร้�งมูลค่�เบ้ียประกัน 

      และผลกำ�ไรให้สูงข้ึนอย่�งต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นพันธกิจท่ีสำ�คัญของบริษัท รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูล 

      อย่�งโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

	 	 พนักงาน   บริษัทมีนโยบ�ยให้ผลตอบแทน และสวัสดิก�รท่ีเป็นธรรมแก่พนักง�น และให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลรักษ� 

      สภ�พแวดล้อมในสถ�นที่ทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัย สะอ�ดและมีระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติต�มกฎหม�ย  

      และข้อบังคับต�มกฎหม�ยแรงง�นอย่�งเคร่งครัด

      บริษัทให้โอก�สพนักง�นทุกคนพัฒน�คว�มส�ม�รถของตนให้มีประสิทธิภ�พอย่�งต่อเนื่อง ท้ังด้�นคว�มรู้  

      ทักษะที่เกี่ยวกับง�น และก�รพัฒน�บุคลิกภ�พ

	 	 ลูกค้า   บริษัทยึดมั่นที่จะปฏิบัติต�มสัญญ�กับลูกค้�ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต สร้�งผลิตภัณฑ์ที่ดีตรงกับคว�มต้องก�ร 

      ของลูกค้� และให้ก�รบริก�รที่ดี เพื่อคว�มพึงพอใจของลูกค้�

  คู่แข่ง   บริษัทยึดมั่นในกรอบก�รแข่งขันท�งธุรกิจที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อกำ�หนดของกฎหม�ย โดยมุ่งเน้น 

      ก�รให้บริก�รที่ดี มีคุณภ�พ และมีประสิทธิภ�พ

  เจ้าหนี ้   บริษัทปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำ�หนดไว้ในสัญญ�อย่�งเคร่งครัด

  คู่ค้า    บริษัทเลอืกใช้บริก�รจ�กคูค่�้ โดยพจิ�รณ�จ�กคณุภ�พและประสทิธภิ�พของสนิค�้และก�รให้บรกิ�รเป็นสำ�คญั  

      บริษัทดำ�เนินธุรกิจกับคู่ค้�ด้วยคว�มเป็นธรรม และปฏิบัติต�มเงื่อนไขท�งก�รค้�และสัญญ�ท่ีตกลงกันไว้ 

      อย่�งเคร่งครัด

  สังคม   บริษัทดำ�เนินง�นด้�นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่�งต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงคว�มรับผิดชอบท่ีพึงมี 

      ต่อสังคมโดยรวม

	 1.2	 จริยธรรมสำาหรับคณะกรรมการบริษัท

  คณะกรรมก�รบริษัท ในฐ�นะผู้รับมอบอำ�น�จจ�กผู้ถือหุ้น มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่จะต้องสร้�งคว�มเชื่อมั่น และดูแลรักษ� 

  ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับก�รปฏิบัติอย่�งถูกต้อง เหม�ะสม และเป็นธรรม ต�มกรอบของจริยธรรม 

  ที่ถูกกำ�หนดไว้ให้เป็นเกณฑ์ปฏิบัติ ดังนี้

  1. คณะกรรมก�รบรษัิท ตอ้งปฏบัิตหิน�้ท่ีให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วตัถปุระสงค ์และขอ้บังคบัของบรษัิท ตลอดจนมตขิองท่ีประชุม 

   ผู้ถือหุ้น

  2. คณะกรรมก�รบริษัท มีหน้�ที่กำ�หนดนโยบ�ย และทิศท�งก�รดำ�เนินง�นของบริษัท กำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�รปฏิบัต ิ

   หน้�ที่ต�มนโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

  3. คณะกรรมก�รบริษัท ต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ให้คว�มยุติธรรมเพื่อรักษ�ผลประโยชน ์

   สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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Code of Corporate Conduct
1.	Introduction:	Code	of	Corporate	Conduct

 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

  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.
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  4. คณะกรรมก�รบริษัท ต้องมีคว�มรู้และคว�มเข้�ใจในธุรกิจของบริษัท และทำ�หน้�ท่ีดูแลก�รจัดก�รกิจก�รของบริษัทด้วย 

   คว�มระมัดระวังรอบคอบ ก�รตัดสินใจใด ๆ ท�งธุรกิจ จะต้องพิจ�รณ�จ�กฐ�นข้อมูลที่มีเพียงพอ และได้รับคว�มเห็นชอบ 

   จ�กฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง

  5. คณะกรรมก�รบรษัิท พงึระมดัระวังหลกีเลีย่งไมใ่ห้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน ์และมีหน�้ท่ีเปิดเผยร�ยก�ร ท่ีอ�จกอ่ให้ 

   เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ของตน ญ�ติ และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง กับผลประโยชน์ของบริษัท ตลอดจนไม่รับเงิน หรือ 

   ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นก�รส่วนตัวจ�กลูกค้� คู่ค้�ของบริษัท หรือจ�กบุคคลใด ๆ โดยอ�ศัยตำ�แหน่งหน�้ท่ีจ�ก 

   ก�รเป็นกรรมก�รบริษัท

  6. คณะกรรมก�รบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในก�รได้ม� หรือจำ�หน่�ยไปให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทร�บ และมีส่วนร่วม 

   ในก�รตัดสินใจในก�รดำ�เนินกิจก�รที่สำ�คัญ

  7. คณะกรรมก�รบริษัท จะต้องไม่ดำ�เนินก�รใด ๆ อันมีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัท ไม่ว่�จะ 

   ทำ�เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

  8. คณะกรรมก�รบริษัท จะไม่นำ�ข้อมูลภ�ยในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณะไปใช้แสวงห�ผลประโยชน์เพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น 

   โดยอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่จ�กก�รเป็นกรรมก�รบริษัท

  9. คณะกรรมก�รบริษัท จะไม่ให้ข้อมูลข่�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ใด ๆ  ต่อสื่อมวลชน หรือต่อส�ธ�รณชน ที่อ�จส่งผลกระทบต่อ 

   ชื่อเสียง และก�รดำ�เนินก�รของบริษัท

	 1.3	 จริยธรรมสำาหรับ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และคู่สัญญาของบริษัท

  จริยธรรมสำ�หรับผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท เป็นม�ตรฐ�นท�งจริยธรรมของผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของ 

  บริษัท ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ ซึ่งยึดมั่นในหลักคุณธรรม คว�มซื่อสัตย์สุจริต และก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย นโยบ�ย ระเบียบข้อบังคับ  

  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีง�มอย่�งถูกต้องเหม�ะสม

  ก�รประพฤติปฏิบัติอย่�งมีจริยธรรม ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยครอบคลุมได้ทุกกรณี ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท พึงใช ้

  วจิ�รณญ�นท่ีดเีย่ียงวญิญูชนพงึปฏบัิต ิในก�รตดัสนิใจว�่สิง่ใดควรทำ� สิง่ใดไม่ควรทำ� โดยคำ�นงึถงึผลกระทบและชือ่เสยีงของบรษัิท  

  และก�รรักษ�กฎหม�ย นโยบ�ย กฎ และระเบียบต่�ง ๆ เป็นประก�รสำ�คัญ สิ่งสำ�คัญ ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท  

  จะต้องยึดมั่นในคว�มซื่อสัตย์ต่อเพื่อนพนักง�น ลูกค้� คู่ค้� และรับผิดชอบต่อก�รกระทำ�และคำ�พูดของตนเอง ที่ได้แสดงออกไป  

  ซึ่งถือเป็นคว�มรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท

2.	หลักสำาคัญของจริยธรรมทางธุรกิจ

 ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท ต้องศึกษ�และทำ�คว�มเข้�ใจในร�ยละเอียด และปฏิบัติต�มจริยธรรมท�งธุรกิจฉบับนี้ 

 ด้วยคว�มเต็มใจ กรณมีข้ีอสงสยัให้ขอคำ�ปรึกษ�จ�กผูบั้งคบับัญช� ฝ�่ยก�รพนกัง�น หรอืทีมกำ�กบัก�รปฏบัิตติ�มกฎเกณฑ ์ซ่ึงส�ม�รถ 

 ให้คำ�แนะนำ�และเสนอแนะได้อย่�งถูกต้องเหม�ะสม ทั้งนี้ พนักง�นผู้เป็นผู้บริห�รทุกระดับ มีหน้�ที่สร้�งบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�นโดยยึด 

 หลักเมตต�ธรรมและให้คว�มเข้�ใจ สนับสนุนให้พนักง�นทุกคนร่วมมือร่วมใจปฏิบัติต�มหลักจริยธรรมท�งธุรกิจ และกฎระเบียบต่�ง ๆ  

 ของบริษัทท่ีได้กำ�หนดไว้อย่�งเคร่งครัด สอดส่องดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญช� ไม่ให้ทำ�ก�รละเมิด หรือละเว้นก�รปฏิบัติต�ม 

 จริยธรรมท�งธุรกิจ และกฎระเบียบซ่ึงได้กำ�หนดไว้ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ� และตักเตือนอย่�งมีเหตุผล ทันท่วงทีด้วยคว�มสุภ�พ  

 และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท ต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์ และไม่เข้�ไปเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ใดๆที่ผิดกฎหม�ย  

 หรือเข้�ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ท่ีอ�จนำ�ม�ซ่ึงคว�มเสื่อมเสียให้แก่ตนเอง และบริษัท ตลอดจนให้คว�มเค�รพและสนับสนุน 

 ก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย  ระเบียบและข้อบังคับที่ประก�ศใช้ภ�ยในบริษัท หรือจ�กหน่วยง�นกำ�กับ จริยธรรมท�งธุรกิจ วัฒนธรรมและ 

 ประเพณีอันดีง�มของบริษัทอย่�งเคร่งครัด
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  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 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.
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	 2.1	 ความเชื่อถือได้ของข้อมูล

  ในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ข้อมูลท�งก�รบัญชีและเอกส�รประกอบร�ยก�รของบริษัททุกร�ยก�ร ต้องแสดงข้อมูลท่ีถูกต้อง  

  ตรงคว�มเปน็จรงิ และจดัทำ�ขึน้ดว้ยคว�มซือ่สัตย ์สะทอ้นคว�มเปน็จรงิ และจัดเก็บไวอ้ย�่งถูกตอ้งครบถว้นสอดคล้องกับนโยบ�ย 

  และกฎหม�ยต่�ง ๆ ที่หน่วยง�นกำ�กับดูแลก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์กำ�หนด

  ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท ต้องดูแล เก็บรักษ�ข้อมูลและเอกส�รท่ีอยู่ในคว�มดูแลของตนไว้เป็นคว�มลับ  

  ก�รฝ่�ฝืนอ�จก่อให้เกิดปัญห�ด้�นกฎหม�ยและปัญห�อื่น ๆ ต�มม� ร�ยง�นและเอกส�รท่ีถูกจัดเก็บในรูปแบบต่�ง ๆ เช่น  

  ในรูปของเอกส�ร เทปวีดีโอ วีซีดี เทปบันทึกเสียง สื่อบันทึกข้อมูลด้วยแสง ไมโครฟิล์ม ไมโครฟิช เสียงบันทึก และข้อมูลในระบบ 

  คอมพิวเตอร์ เช่น ข้อมูลในจดหม�ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) ไฟล์ข้อมูลท้ังท่ีเก็บในแผ่นดิสเก็ท ยูเอสบี หรือในเซิร์ฟเวอร์  

  เทป และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือกิจกรรมของบริษัท ในฐ�นะพนักง�นของบริษัท และคู่สัญญ�ของบริษัท  

  ท่�นไม่ส�ม�รถเคลื่อนย้�ย ทำ�ล�ย หรือแก้ไขเอกส�ร และข้อมูลเหล่�นั้นก่อนครบกำ�หนดก�รเก็บเอกส�รท่ีกฎหม�ยกำ�หนด  

  ยกเว้นได้รับอนุญ�ตจ�กผู้มีอำ�น�จ

  ท่�นต้องยึดมั่นในก�รปฏิบัติต�มระเบียบและกฎหม�ยท่ีกำ�หนดในเรื่องนี้ ห�กท่�นพบข้อบกพร่องในก�รเก็บรักษ�ข้อมูลหรือ 

  พบสิ่งผิดปกติในขั้นตอนใดท�งบัญชี ท่�นควรแจ้งผู้บังคับบัญช�ให้รับทร�บ หรือแจ้งฝ่�ยก�รพนักง�นของบริษัทให้รับทร�บทันที

	 	 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

  • ห้�มทำ�ข้อมูลเท็จ ปกปิดข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนคว�มจริงทำ�ให้ผู้อ่ืนเข้�ใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลท�งบัญชี ร�ยก�รท�งบัญชี  

   ร�ยง�นและข้อมูลก�รปฏิบัติง�นของบริษัททั้งหมดไม่ว่�กรณีใด

  • ห้�มจัดทำ�หรือใช้บัญชีลับไม่ว่�เพื่อวัตถุประสงค์ใด

  • ห�กท่�นได้รับก�รร้องขอจ�กบุคคลภ�ยนอก คณะหรือตัวแทนจ�กบุคคลภ�ยนอก เพื่อขอข้อมูลท�งบัญชี ร�ยก�รท�งบัญชี  

   ร�ยง�นและข้อมูลก�รปฏิบัติง�นหรือเอกส�รที่เก็บรักษ�ไว้ของบริษัท ท่�นต้องห�รือกับฝ่�ยกฎหม�ยของบริษัทก่อนที่จะให ้

   ข้อมูลหรือดำ�เนินก�รใด ๆ 

  • พึงระลกึไว้เสมอว�่ ข้อมูลท่ีเกบ็ไวใ้นรูปแบบอิเลก็ทรอนกิสห์รอืท�งอีเมล ์เป็นข้อมลูของบรษัิทเช่นเดยีวกบัขอ้มูลท่ีเป็นเอกส�ร

  • ห้�มจ่�ยเงินให้กับลูกค้� หรือคู่ค้� ในกรณีที่เป็นร�ยก�รที่ไม่เหม�ะสมหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับร�ยก�รนั้น

  • ห้�มชำ�ระเงินสด สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยเพื่อก�รทำ�ธุรกิจสำ�คัญหรือธุรกิจหลักของบริษัท

  • ร�ยง�นให้ผู้บังคับบัญช� หรือฝ่�ยก�รพนักง�นรับทร�บทันที เมื่อพบว่�มีก�รฝ่�ฝืนเกี่ยวกับก�รทำ�บัญชีหรือ มีก�รจัดทำ� 

   ร�ยก�รท�งก�รบัญชี ร�ยง�นและข้อมูลก�รปฏิบัติง�นของบริษัทที่ไม่ถูกต้อง

  • ห�กท่�นมีหน้�ท่ีอนุมัติค่�ใช้จ่�ยหรือคำ�ร้องใด ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับก�รขอเบิกเงิน หรือร�ยก�รในบัญชี ให้ท่�นอ่�นและ 

   ตรวจสอบดว้ยคว�มระมัดระวัง เพ่ือให้ม่ันใจไดว้�่ร�ยก�รหรอืคำ�รอ้งขอมีข้อมลูสนบัสนนุชัดเจน และไดผ้�่นข้ันตอนก�รอนมุตั ิ

   จ�กผู้มีอำ�น�จต�มลำ�ดับและมีก�รลงน�มในเอกส�รนั้นอย่�งถูกต้องแล้ว

  • ห�กท่�นมีข้อสงสยัเกีย่วกบัร�ยง�นหรอืร�ยก�รท�งบญัชี ให้ท่�นปรกึษ�ฝ�่ยก�รเงนิและบัญช ีหรอืท่ีฝ�่ยกฎหม�ยของบรษัิท

	 2.2	 การเก็บรักษาข้อมูลลับของบริษัท

  ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภ�ยนอก ยกเว้นข้อมูลท่ีได้นำ�เผยแพร่ 

  ต่อส�ธ�รณชนแล้ว

  ข้อมูลลับของบริษัท คือ ข้อมูลหรือคว�มรู้เกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นของบริษัท ท่ียังมิได้เปิดเผยสู่ส�ธ�รณชน ซ่ึงอ�จจะอยู่ใน 

  รปูข้อมูลจ�กก�รสนทน�ในท่ีประชมุ  ข้อมูลท่ีปร�กฏเป็นเอกส�รต�่ง ๆ  หรอืถกูบันทึกไวใ้นระบบคอมพวิเตอรข์องบรษัิท ข้อมลูลบั 

  ของบริษัท รวมถึง คว�มลับท�งก�รค้� ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แบบ หรือประเภทของประกันภัยต่�ง ๆ  ข้อมูลสถิติ ซอร์ฟแวร์ สูตรหรือ 

  เทคนิคเฉพ�ะ ตัวเลขท�งก�รตล�ด แผนธุรกิจ ข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลก�รค้� ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติพนักง�น ข้อมูลส่วนตัวของ 

  ลูกค้� และคู่ค้�ของบริษัท เป็นต้น ในฐ�นะเป็นพนักง�นของบริษัท หรือเป็นคู่สัญญ�กับบริษัท จึงมีหน้�ที่ต้องรักษ�และปกป้อง 
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	 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 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.



รายู่งานปีระจำาปีี 2564 แบบ 56-1 One Report76 บริษัที่ เม่องไที่ยู่ปีระกัันภัยู่ จำากััด (มหาชน)

  มิให้ข้อมูลของบริษัท หรือของผู้อ่ืนท่ีอยู่ในคว�มครอบครองของบริษัทหรือของตน ถูกเปิดเผยแก่บุคคลภ�ยนอกโดยเด็ดข�ด  

  และต้องช่วยกันสอดส่องดูแลมิให้บุคคลภ�ยนอกม�ใช้ข้อมูลลับของบริษัทไปแสวงห�ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน หรือนำ�ไปใช้ 

  โดยผิดกฎหม�ย

  ก�รเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท อ�จส่งผลต่อก�รแข่งขันท�งก�รค้�ของบริษัท หรือ ส่งผลกระทบต่อพนักง�น ลูกค้� บริษัท หรือ 

  ก�รลงทุนใหม่ ๆ ของบริษัท ดังนั้น ก�รขโมยข้อมูลลับของบริษัท จึงถือเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดอย่�งร้�ยแรง ผู้บริห�ร พนักง�น  

  และคูส่ญัญ�ของบรษัิท จงึมหีน�้ท่ีร�ยง�นให้บรษัิททร�บทันทีห�กพบเห็นก�รกระทำ�ใด ๆ  ท่ีมตีอ่ข้อมูลลบัของบรษัิทในท�งท่ีมิชอบ

	 	 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

  • ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องส�ม�รถแยกแยะได้ว่�อะไรเป็นข้อมูลลับท�งธุรกิจ

  • ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลลับท�งธุรกิจแก่บุคคลอื่น ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้บุคคล 

   ภ�ยนอกบริษัทรับทร�บ

  • ผูบ้รหิ�ร พนกัง�น และคูส่ญัญ�ของบริษัท จะไมเ่ปิดเผย ให้ข้อมูล หรอืสง่ข้อมลูลบัท�งธรุกจิของบรษัิทโดยใช้เวบ็ไซตส์�ธ�รณะ

  • ผู้บริห�ร และ พนักง�นต้องหลีกเลี่ยงก�รได้ม� ซึ่งข้อมูลโดยมิชอบ ห�กผู้บริห�รและพนักง�นได้รับข้อมูลดังกล่�ว จะต้อง 

   รีบแจ้งผู้บังคับบัญช�ให้รับทร�บโดยทันที

  • ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับทร�บ หรือได้ม�ในระหว่�งเป็นพนักง�นของบริษัท 

   ให้กับน�ยจ้�งใหม่รับทร�บ

  • ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท ต้องปฏิบัติต�มกฎระเบียบของบริษัท โดยขออนุญ�ตจ�กผู้มีอำ�น�จก่อนเผยแพร ่

   ข้อมูลของบริษัททุกครั้ง

  • ผู้บริห�ร พนักง�น และคู่สัญญ�ของบริษัท จะไม่ยุ่งเกี่ยว หรือกระทำ�ก�รใด ๆ เพื่อให้ได้ม� ซึ่งข้อมูลของผู้อื่นโดยมิชอบ

  • ผู้บริห�ร พนักง�น คู่สัญญ�ของบริษัท ต้องร�ยง�นให้บริษัททร�บทันที ห�กพบเห็นก�รโจรกรรมข้อมูลของบริษัท

  • ห�กมีข้อสงสัยประก�รใดเรื่องข้อมูลลับ ให้ขอคำ�ปรึกษ�จ�กผู้บังคับบัญช� หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

  • ห�ก ผูบ้ริห�ร และพนกัง�น มีสว่นรับผดิชอบในขอ้มลูลบัของบรษัิท ผูบ้รหิ�รและพนกัง�นผูน้ัน้ มีหน�้ท่ีตอ้งใช้คว�มระมัดระวงั 

   เพื่อให้แน่ใจว่�ข้อมูลของบริษัทได้จัดเก็บไว้อย่�งปลอดภัยดีแล้ว

	 2.3	 การให้ข้อมูลข่าวสาร	หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน	หรือต่อสาธารณชน

  ก�รให้ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวัง ผู้ท่ีไม่มีหน้�ท่ีเกี่ยวข้อง  

  หรือไม่ได้รับมอบหม�ย ไม่ส�ม�รถให้ข้อมูลข่�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือต่อ ส�ธ�รณชนได้ รวมถึงห้�มสื่อส�ร  

  ตีพิมพ์ ประก�ศ ท้ังภ�ยนอก หรือภ�ยในองค์กร ไม่ว่�จะเป็นก�รสื่อส�รด้วยว�จ� หรือล�ยลักษณ์อักษร อันมีลักษณะเป็น 

  ก�รบิดเบือน ประสงค์ร้�ย หรือทำ�ล�ยชื่อเสียงของบริษัท บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดก็ต�ม

	 2.4	 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัท	ในการซื้อขายหลักทรัพย์

  ผู้บริห�ร และพนักง�น อ�จเข้�ถึงข้อมูลของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลภ�ยในที่ยังมิได้เปิดเผย หรือ เป็นข้อมูลของผู้อื่น ที่อยู่ในคว�ม 

  ครอบครองของบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�น อ�จได้รับรู้ข้อมูลลับบ�งอย่�งของบริษัท เช่น รู้ว่�บริษัทจะมีแผนควบรวมกิจก�ร  

  ได้รบัรูเ้รือ่งกลยุทธท์�งก�รตล�ด รูข้้อมูลด�้นก�รเงนิ ก�รดำ�เนนิก�รท�งกฎหม�ย ก�รเลอืกคูส่ญัญ� หรือก�รตกลงเจรจ�ท�งก�รค�้ใด ๆ   

  ข้อมูลเหล่�นี้ถือเป็น “ข้อมูลสำ�คัญ” และมีผลกระทบต่อก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ และมูลค่�หลักทรัพย์ของบริษัท ห�กผู้ใดแสวงห� 

  ประโยชน์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน เพื่อให้ได้ม�หรือจำ�หน่�ยไป ซ่ึงหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้นั้นจะมีคว�มผิดต�มกฎหม�ย ท้ังนี้  

  ผูท่ี้ไดร้บัทร�บข้อมลูสำ�คญัดงักล�่วจ�กบุคคลภ�ยในบรษัิทจะตอ้งรบัผดิต�มกฎหม�ยในฐ�นะ ผูห้�ประโยชนจ์�กข้อมลูภ�ยในของ 

  บรษัิทดว้ยเช่นกนั ดงันัน้ ผูบ้ริห�รและพนกัง�นทุกคน ตอ้งป้องกนัและระมดัระวงัมใิห้มกี�รเปิดเผยข้อมูลดงักล�่วตอ่บุคคลภ�ยนอก 

  ไมว่�่จะโดยเจตน�หรอืไม่กต็�ม รวมถงึห้�มเปิดเผยตอ่เพือ่น และบุคคลภ�ยในครอบครวั เพร�ะบุคคลเหล�่นี ้อ�จจะเปิดเผยข้อมลู 

  ของบริษัทให้กับผู้อื่นรับทร�บได้
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	 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.

  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;

  • 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.
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  ก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน ถือเป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย และนโยบ�ยของบริษัท และยังทำ�ล�ยกลไกของตล�ดและ 

  คว�มเช่ือมั่นของนักลงทุน ย่ิงกว่�นั้น ยังถือเป็นคว�มขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ฝ่�ฝืน จะถูกดำ�เนินก�รท�งวินัย  

  ถูกเลิกจ้�ง และอ�จถูกลงโทษต�มกฎหม�ยเกี่ยวกับฝ่�ฝืนก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภ�ยใน (Trade Insider) บทลงโทษ 

  ต�มกฎหม�ยไม่เพียงแต่มีผลกระทบกับตัวพนักง�น แต่อ�จส่งผลกระทบต่อผู้อื่น เช่น ครอบครัว เพื่อน พนักง�นคนอื่น และ  

  บริษัทด้วย

	 	 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

  • ห้�มมิให้ซ้ือหรอืข�ยหลกัทรพัย์โดยอ�ศยัข้อมลูของบรษัิท ท่ียังมไิดเ้ปิดเผยตอ่บุคคลภ�ยนอก รวมถงึข้อมลูก�รเปลีย่นแปลง 

   ก�รลงทุนหรือกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัท

  • ห้�มเปิดเผยข้อมูลภ�ยในที่ได้รับทร�บจ�กก�รปฏิบัติง�นให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่เป็นก�รเปิดเผยต�มคว�มจำ�เป็นของก�รดำ�เนิน 

   ธุรกิจโดยชอบ

  • พึงระลึกไว้เสมอว่� ท่�นอ�จรับรู้ข้อมูลภ�ยในของบริษัท ท่ียังมิได้เผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ดังนั้น ก�รสื่อส�รและให้ข้อมูล 

   ต่อบุคคลภ�ยนอกหรือบุคคลภ�ยในบริษัท ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้น ท่�นต้องใช้คว�มระมัดระวังเป็นพิเศษ

  • ห้�มส่งข้อมูลภ�ยในของบริษัทผ่�นเว็บไซต์ส�ธ�รณะ และลงในกระด�นข่�วท�งอินเตอร์เน็ต

  • ผู้บังคับบัญช� ต้องคอยสอดส่องและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญช� หรือผู้ใด ฝ่�ฝืนกฎหม�ยและนโยบ�ยในเรื่องนี้ของบริษัท

  • ห�กท่�นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โปรดขอคำ�แนะนำ�จ�ก ทีมกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

	 2.5	 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	(Conflict	of	Interests)

  ในก�รทำ�ง�นให้กับบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�นจะต้องปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และส�ม�รถตรวจสอบได้  

  และไม่ยอมให้เกิดก�รแสวงห�ผลประโยชน์เพื่อตนเอง หรือเพื่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สม�ชิกในครอบครัว เครือญ�ติ เพื่อน  

  หรือคู่ค้�ของตน โดยใช้ตำ�แหน่งหน้�ที่ หรือโอก�สต่�ง ๆ จ�กก�รทำ�ง�นในบริษัท ห�ก ผู้บริห�รและพนักง�น มี หรือ อ�จม ี

  ผลประโยชนข์องตนขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบรษัิท ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น จำ�เป็นตอ้งงดก�รพจิ�รณ� และตดัสนิใจในกจิกรรม 

  ใด ๆ ที่ตนมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเป็นล�ยลักษณ์อักษร และชี้แจงร�ยละเอียด 

  ของก�รมี หรืออ�จมีผลประโยชน์ขัดแย้งให้ผูบั้งคบับัญช�ของตน หรอื ฝ�่ยบรหิ�รทรพัย�กรบุคคลรบัทร�บ ย่ิงไปกว�่นัน้ พนกัง�น 

  ต้องได้รับก�รอนุญ�ตจ�กบริษัทก่อนทุกครั้งท่ีผู้บริห�ร หรือพนักง�น จะตัดสินใจดำ�เนินก�รใดๆท่ีอ�จก่อให้เกิดผลประโยชน์ 

  ขัดแย้งกับบริษัทขึ้น

  คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อ�จเกิดขึ้นในหล�ยรูปแบบ ดังนั้น บริษัท จึงได้กำ�หนดแนวท�งที่ ผู้บริห�ร และพนักง�นพึงต้อง 

  ปฏิบัติต�ม ดังนี้

  1. ก�รรับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทน

   ผู้บริห�รและพนักง�น จะไม่รับเงิน หรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็นก�รส่วนตัวจ�กลูกค้� คู่ค้�ของบริษัท หรือจ�กบุคคล 

   อื่นใด อันเนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในน�มบริษัท

   ผู้บริห�ร และพนักง�น จะต้องไม่กู้ ให้กู้ หรือขอเร่ียไรทรัพย์สินเงินทองจ�กลูกค้� หรือผู้ทำ�ธุรกิจของบริษัท เว้นแต่เป็น 

   ก�รกู้ยืมเงินจ�กสถ�บันก�รเงินในฐ�นะลูกค้�ต�มปกติ

  2. ก�รประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท

   ผูบ้รหิ�ร และพนกัง�น จะตอ้งไมป่ฏบัิตงิ�นให้กบัผูอ่ื้น ทำ�ธรุกจิภ�ยนอก หรอื ทำ�ง�นสว่นตวั ท่ีอ�จสง่ผลกระทบตอ่ก�รปฏบัิตงิ�น 

   และผลประโยชนข์องบริษัท โดยเฉพ�ะอย�่งย่ิงก�รประกอบธรุกจิ หรอืก�รเข้�ไปมีสว่นรว่มในธรุกจิ ท่ีมีลกัษณะเป็นก�รแขง่ขัน 

   กับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่� ผู้บริห�ร หรือพนักง�น เหล่�นั้น จะได้รับประโยชน์โดยท�งตรงหรือโดยท�งอ้อมก็ต�ม
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	 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

  • 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.
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 3. ก�รรับของขวัญและก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจ

  ผู้บริห�ร และพนักง�น พึงหลีกเลี่ยงก�รรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินจ�กคู่ค้� หรือผู้ที่เกี่ยวข้องท�งธุรกิจ เว้นแต่ 

  ในโอก�สต�มเทศก�ลหรือต�มประเพณีที่สำ�คัญ ๆ แต่ไม่ควรจะมีมูลค่�สูง

  เพื่อประโยชน์ในท�งธุรกิจของบริษัท บ�งครั้งผู้บริห�ร และพนักง�น จำ�เป็นที่จะต้องรับก�รเลี้ยงรับรองท�งธุรกิจได้จ�กคู่ค้� หรือ 

  ผู้ท่ีเกี่ยวข้องท�งธุรกิจของบริษัท อย่�งไรก็ต�ม พึงหลีกเลี่ยงก�รรับเลี้ยงรับรองจ�ก ผู้ท่ีค�ดหวังให้บริษัทให้ง�น หรือ ให้ก�ร 

  พิจ�รณ�ข้อเสนอของตนเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น

	 	 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

  • ให้ใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังในก�รให้ หรือ รับของขวัญ หรือก�รเลี้ยงรับรองท่ีมีลักษณะไม่ปกติ และมีมูลค่�สูง ท้ังนี้  

   อ�จจะเป็นก�รให้หรือรับสินบนท�งธุรกิจได้

  • หลกีเลีย่งก�รรบัผลประโยชนส์ว่นตวั หรือ มสีว่นในผลประโยชนอ์ืน่ใดจ�กค�่ใช้จ�่ยของบรษัิท ไม่ว�่จะดำ�เนนิก�รผ�่นตวัแทน  

   หรือหน่วยง�นภ�ยนอกก็ต�ม

  • ห้�มใช้ทรัพย์สิน และข้อมูลของบริษัท หรือตำ�แหน่งหน้�ที่ เพื่อแสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว

  • ไม่เบียดบังเวล� หรือใช้เวล�ทำ�ง�นของบริษัท ทำ�กิจกรรมอย่�งอื่นที่มิใช่กิจธุระของบริษัท

  • อย่�ใช้ข้อมูลของบริษัท ซึ่งมิได้เปิดเผยทั่วไปแก่ส�ธ�รณชน แสวงห�ประโยชน์ส่วนตัว หรืออ�จส่งผลเสียต่อบริษัท

  • หลีกเลี่ยงก�รลงทุน ก�รดำ�เนินก�ร หรือทำ�กิจกรรมใด ๆ ที่อ�จส่งผลกระทบต่อก�รใช้วิจ�รณญ�ณของท่�นในก�รตัดสินใจ 

   ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท

  • แจ้งให้บริษัทรับทร�บ ห�กท่�นมีก�รกระทำ�ท่ีมีลักษณะเป็นก�รขัดแย้งท�งผลประโยชน์กับบริษัท หรือร�ยง�นให้บริษัท  

   หรือผู้บังคับบัญช�รับทร�บ ห�กพบเห็นก�รกระทำ�ของผู้บริห�ร หรือพนักง�นที่อ�จก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้ง

  ก�รประกอบธุรกิจในต่�งประเทศก�รประกอบธุรกิจในต่�งประเทศไม่ว่�จะเป็นก�รตั้งบริษัท โรงง�น สำ�นักง�น ส�ข� ตัวแทน  

  ก�รทำ�ธุรกรรมก�รค้�กับผู้จัดจำ�หน่�ย หรือก�รเข้�ซื้อกิจก�รในต่�งประเทศ จะต้องคำ�นึงถึงและปฏิบัติให้ ถูกต้องต�มกฎหม�ย 

  ภ�ยในที่เกี่ยวข้องของประเทศต่�ง ๆ ที่บริษัทเข้�ไปลงทุน และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีในแต่ละท้องถิ่น นอกจ�กนี้ยังต้องคำ�นึง 

  ถึงสภ�พแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นประกอบด้วย

	 2.6	 การปกป้องดูแลทรัพย์สินของบริษัท

  ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบในก�รดูแลรักษ�ทรัพย์สินของบริษัท มิให้สูญห�ย เสียห�ย นำ�ไปใช ้

  ในท�งที่ผิด ถูกลักขโมย ถูกทำ�ล�ย หรือนำ�ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

  ทรัพย์สินของบริษัท หม�ยคว�มรวมถึง เงินสด เครื่องมือท�งก�รเงิน เอกส�รท�งธุรกิจ บันทึกข้อมูลท�งก�รเงินและบัญชี  

  ร�ยง�นท�งก�รเงนิ ทรัพย์สนิท�งปัญญ� โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ซอฟท์แวร ์สิง่อำ�นวยคว�มสะดวก ย�นพ�หนะของบรษัิท เป็นตน้

  ข้อมูลของบริษัทบ�งอย่�ง เช่น บันทึก หรือร�ยง�นท�งก�รเงิน ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน มีหน้�ที่ต้องควบคุมมิให้ข้อมูล  

  ซ่ึงเป็นส�ระสำ�คญัถกูเปิดเผยสูส่�ธ�รณชน ตอ่หนว่ยง�นภ�ยในอ่ืนๆของบรษัิท หรอืตอ่บุคคลภ�ยนอกท่ีมไิดเ้กีย่วขอ้ง และมหีน�้ท่ี 

  ตอ้งใช้คว�มพย�ย�มอย่�งดท่ีีสดุ เพือ่ป้องกนัไวซ่ึ้งข้อมูลท่ีเป็นคว�มลบัดังกล�่ว รวมถงึก�รจดัเกบ็เอกส�รข้อมูลท่ีเป็นคว�มลบัดว้ย 



Annual Report 2021 Form 56-1 One Report 81Muang Thai Insurance Public Company Limited

 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 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;
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	 2.7	 การข่มขู่	คุกคาม	และการเลือกปฏิบัติ

  ก�รคุกค�มในสถ�นท่ีทำ�ง�น ถือเป็นพฤติกรรมท่ียอมรับไม่ได้ และถือเป็นก�รละเมิดศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ ก�รคุกค�ม 

  อ�จเกิดขึ้นในหล�ยรูปแบบ เช่น ก�รคุกค�มท�งเพศ เกิดขึ้นด้วยก�รใช้ว�จ�หรือกระทำ�ก�รใด ๆ ที่มีลักษณะล่วงเกินท�งเพศ  

  ผู้อื่น ก�รคุกค�มอ�จรวมถึงก�รกระทำ�ใด ๆ ที่เป็นก�รโจมตี ใส่ร้�ย ป้�ยสี หรือแสดงก�ร ดูหมิ่นผู้อื่น รวมถึงก�รข่มขู่ เขียน 

  ข้อคว�มและภ�พว�ด หรือเรียกผู้อื่นโดยใช้ถ้อยคำ�ภ�ษ�ท่ีหย�บค�ย ก�รคุกค�มนี้ ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของก�รเลือกปฏิบัติ  

  ซึ่งขัดต่อกฎหม�ยและสิทธิขั้นพื้นฐ�นของคว�มเป็นมนุษย์

  ก�รเลือกปฏิบัติ คือ ก�รปฏิบัติต่อบุคคลท่ัวไปอย่�งไม่เสมอภ�ค และหม�ยคว�มรวมถึงก�รปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

  เป็นพิเศษแตกต่�งจ�กผู้อื่น โดยนำ�เหตุผลท�งเชื้อช�ติ ศ�สน� เพศ อ�ยุ สถ�บัน ฐ�นะท�งสังคม คว�มสัมพันธ์ส่วนตัว ม�เป็น 

  ปัจจัยในก�รพิจ�รณ� ถือเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม และเป็นพันธะของบริษัทที่จะต้องทำ�ให้เกิดคว�มมั่นใจได้ว่�ในที่ทำ�ง�นของบริษัท  

  จะไม่มีก�รเลือกปฏิบัติต่อพนักง�น

  บริษัทมีนโยบ�ยที่จะให้สถ�นที่ทำ�ง�นปร�ศจ�กก�รข่มขู่ คุกค�ม และเลือกปฏิบัติ และมีหน้�ที่แก้ไขห�กรับทร�บว่�มีก�รกระทำ� 

  ดังกล่�วเกิดขึ้นในบริษัท ห�กพนักง�นได้รับทร�บว่�มีก�รข่มขู่ คุกค�ม หรือมีก�รเลือกปฏิบัติ เกิดขึ้นในบริษัท  พนักง�นจะต้อง 

  ไม่นิ่งเฉย หรือยอมให้พฤติกรรมดังกล่�วดำ�เนินต่อไปอย่�งไม่เหม�ะสม

	 	 สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ

  • ควรนำ�คำ�ถ�มหรือคว�มกังวลใจเกี่ยวกับก�รข่มขู่ คุกค�ม และก�รเลือกปฏิบัติม�ปรึกษ�ผู้บังคับบัญช� ฝ่�ยก�รพนักง�น  

   หรือทีมกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์

  • ควรให้คว�มเค�รพและรักษ�ม�รย�ทต่อพนักง�น ลูกค้� ผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ม�ติดต่อธุรกิจกับบริษัท

  • ห้�มใช้ว�จ� หรือกระทำ�ก�รใด ๆ ท่ีเป็นก�รละเมิด ดูหมิ่น หรือหมิ่นประม�ทผู้อ่ืน กรณีท่ีเป็นก�รกระทำ�โดยบริสุทธิ์ใจ  

   ห�กมีผู้ใดม�แจ้ง หรือ บอกว่�ท่�นกำ�ลังสร้�งคว�มไม่พอใจ และขอให้ท่�นหยุดก�รกระทำ�ดังกล่�ว ให้ท่�นหยุดก�รกระทำ� 

   นั้นทันที

  • ห�กท่�นถูกละเมิดไม่ว่�จะเป็นก�รกระทำ�ด้วยว�จ� หรือพฤติกรรมใด ๆ จงอย่�นิ่งเฉยและให้เตือนผู้กระทำ�ด้วยคว�มสุภ�พ 

   ให้หยุดก�รกระทำ�นั้น

  • โปรดหลีกเลี่ยงก�รล้อเลียน วิจ�รณ์ หรือเรียกบุคคลอื่นโดยใช้ภ�ษ�ที่ไม่เหม�ะสม

3.	แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ

	 3.1	 ความรับผิดชอบของบริษัท

  บริษัท มีหน้�ที่นำ�ประมวลจริยธรรมท�งธุรกิจม�บังคับใช้ภ�ยในบริษัทให้เกิดประสิทธิผล และจัดทำ�กฎระเบียบและนโยบ�ยต่�ง ๆ   

  ให้สอดคล้องกับจริยธรรมท�งธุรกิจนี้ รวมท้ังจัดทำ�สื่อต่�ง ๆ เพื่อให้ ผู้บริห�ร และพนักง�นทุกคน เข้�ใจและปฏิบัติต�มได้  

  โดยดำ�เนินก�รดังนี้

   • จัดทำ�นโยบ�ยและขั้นตอนต่�ง ๆ ให้มีคว�มชัดเจน

   • ให้ก�รฝึกอบรมและเผยแพร่คว�มรู้ผ่�นสื่อต่�ง ๆ

   • สร้�งช่องท�งสื่อส�รให้พนักง�นส�ม�รถขอคำ�ปรึกษ� แนะนำ� ร้องเรียนหรือร�ยง�นก�รฝ่�ฝืนกับบริษัทได้

   • จัดให้มีหน่วยง�นที่รับผิดชอบในก�รควบคุมให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎระเบียบ

  ห�กมีก�รร้องเรียน หรือก�รร�ยง�นผ่�นช่องท�งโทรศัพท์ โทรส�ร หรืออีเมล์  ซ่ึงพิจ�รณ�แล้วเห็นว่�เรื่องร้องเรียนนั้นมีมูล  

  และได้ร้องเรียนโดยสุจริต บริษัทจะทำ�ก�รสอบสวนห�คว�มจริงในเร่ืองนั้นอย่�งรวดเร็ว และเป็นคว�มลับ ห�กสรุปได้ว่�เรื่องท่ี 

  ไดร้บัรอ้งเรียนหรอืร�ยง�นนัน้ เป็นก�รฝ�่ฝนืจรยิธรรมท�งธรุกจิจรงิ บรษัิทจะดำ�เนนิก�รท�งวนิยักบัผูท่ี้ฝ�่ฝนืต�มคว�มเหม�ะสม  

  และห�ม�ตรก�รป้องกันก�รฝ่�ฝืน ห�กจำ�เป็น บริษัทจะต้องแจ้งหน่วยง�นของรัฐให้รับทร�บด้วย
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	 2.6	 Safeguard	the	Company’s	Properties

  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;

  • 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.
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	 3.2	 หน้าที่ของผู้บริหาร	และผู้บังคับบัญชา

  ผู้บังคับบัญช�ทุกระดับ ควรให้คำ�ปรึกษ� และคำ�แนะนำ� แก่ผู้ใต้บังคับบัญช�ของตนให้ปฏิบัติต�มหลักจริยธรรมในก�รทำ�ง�น 

  อย่�งถูกต้องเหม�ะสม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในประมวลจริยธรรมม�กขึ้น ผู้บังคับบัญช� ควรส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญช�  

  ตั้งคำ�ถ�มที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมในก�รทำ�ง�น และให้คำ�ปรึกษ� คำ�แนะนำ�ที่ถูกต้องเหม�ะสมแก่ผู้ใต้บังคับบัญช�ก่อน 

  ดำ�เนินก�รใด ๆ ต่อไป บริษัทค�ดหวังให้ผู้บริห�รทุกคน มีส่วนสำ�คัญในก�รส่งเสริมให้บริษัทดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีม�ตรฐ�น โดย 

  ยึดหลักจริยธรรม และมีธรรม�ภิบ�ล ฉะนั้น ผู้บริห�รทุกระดับ จึงมีหน้�ที่เป็นผู้นำ�ในก�รสร้�งบรรย�ก�ศในที่ทำ�ง�นให้พนักง�น 

  รว่มมือกนัปฏบัิตติ�มกฎระเบียบและคอยสอดสอ่งพฤตกิรรมของผูใ้ตบั้งคบับัญช� คอยให้คำ�แนะนำ�ตกัเตอืน เช่นจดัให้มีก�รอบรม  

  ก�รสือ่ส�รในเร่ืองกฎระเบียบ และให้มกี�รดำ�เนนิก�รท�งวนิยัแกผู่ฝ้�่ฝนื อนึง่ ห�กผูบั้งคบับัญช�ไม่ดำ�เนนิก�รต�มหน�้ท่ีท่ีจะตอ้ง 

  ให้ก�รฝึกอบรม สื่อส�ร และดำ�เนินก�รท�งวินัยกับผู้ที่ฝ่�ฝืน ท่�นอ�จถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยด้วยเช่นกัน

	 3.3	 พนักงาน

  พนักง�น มีหน้�ท่ีอ่�น ศึกษ� และทำ�คว�มเข้�ใจในร�ยละเอียดต่�งๆของประมวลจริยธรรมในก�รทำ�ง�นฉบับนี้ ซ่ึงเกี่ยวข้อง 

  ในก�รปฏิบัติหน้�ที่ของพนักง�นโดยตรง ด้วยเหตุนี้ พนักง�นจึงมีหน้�ที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

   • เข้�รับก�รฝึกอบรมเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจในเรื่องจริยธรรมในก�รทำ�ง�น

   • ให้คว�มร่วมมือในก�รสอบสวนและให้ข้อเท็จจริง กรณีมีเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับจริยธรรมในก�รทำ�ง�นหรือก�รปฏิบัต ิ

    ต�มกฎระเบียบ

   • ท่�นต้องมั่นใจว่�ก�รปฏิบัติตนและก�รทำ�หน้�ที่ของท่�นถูกต้องต�มกฎหม�ยและจริยธรรมในก�รทำ�ง�น

   • ห�กท่�นมข้ีอสงสยัว�่จะตอ้งปฏบัิตอิย่�งไรให้ถกูตอ้ง ให้ท่�นขอคำ�ปรกึษ�และขอคำ�แนะนำ�กอ่นเริม่ดำ�เนนิก�รใด ๆ  จ�ก 

    ผู้บังคับบัญช� หรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

   • ห�กพบก�รกระทำ�อันใดท่ีน่�สงสัยว่�เป็นก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยและจริยธรรมในก�รทำ�ง�น ให้รีบร�ยง�นผู้บังคับบัญช�  

    และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องทร�บทันที

	 3.4	 หน้าที่ของคู่สัญญาของบริษัท

  สำ�หรับคู่สัญญ�ของบริษัท มีหน้�ท่ีต้องทำ�คว�มเข้�ใจในประมวลจริยธรรมในก�รทำ�ง�นท่ีบริษัทแจกให้ และปฏิบัติต�มอย่�ง 

  เครง่ครดั ท้ังนี ้ฝ�่ยง�นท่ีเกีย่วข้องจะตอ้งอธบิ�ยให้คูส่ญัญ�ของบรษัิทเข้�ใจถงึวตัถปุระสงค ์และส�ระสำ�คญัของประมวลจรยิธรรม 

  ในก�รทำ�ง�นก่อนลงน�มรับทร�บว่�จะปฏิบัติต�มประมวลจริยธรรมฉบับนี้ และก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมใดๆกับบริษัท

	 3.5	 การรายงานในกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมในการทำางาน

  ห�กท่�นพบ หรือทร�บว่�มีพนักง�น ผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ คู่สัญญ� ผู้ให้คำ�ปรึกษ� หุ้นส่วนหรือ บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับ 

  บริษัท ได้ฝ่�ฝืนจริยธรรมในก�รทำ�ง�นข้อหนึ่งข้อใด ท่�นต้องรีบแจ้งเรื่องดังกล่�วให้ผู้บังคับบัญช�ในส�ยง�นของท่�น ส�ยง�น 

  บริห�รทรัพย�กรบุคคล หรือทีมกำ�กับก�รปฏิบัติต�มกฎเกณฑ์รับทร�บ โดยส�ม�รถร�ยง�นผ่�นท�งโทรศัพท์ อีเมล์ จดหม�ย  

  หรือแจ้งเป็นก�รส่วนตัว เพื่อให้บริษัทดำ�เนินก�รสอบสวนเร่ืองร้องเรียนดังกล่�วต่อไป ท้ังนี้ บริษัทค�ดหวังว่�พนักง�นทุกคน 

  จะได้ให้คว�มร่วมมือในก�รสอบสวนเพื่อห�ข้อเท็จจริง เพื่อห�ท�งป้องกันและแก้ไขปัญห�ดังกล่�วต่อไป

	 3.6	 การคุ้มครองผู้ร้องเรียน

  บรษัิทจะให้คว�มคุม้ครองสำ�หรับผูร้อ้งเรยีน ท่ีไดพ้บเห็นหรอืถกูกระทำ�จ�กก�รฝ�่ฝนืกฎหม�ย หรอืประมวลจรยิธรรมในก�รทำ�ง�น  

  อนึ่ง ผู้ท่ีใช้จริยธรรมในก�รทำ�ง�นฉบับนี้ เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ข่มขู่ผู้อ่ืน หรือแพร่ข่�วลือ หรือเพ่ือต้องก�รทำ�ล�ยช่ือเสียงผู้อ่ืน 

  โดยมิชอบ ผู้กระทำ�จะถูกดำ�เนินก�รท�งวินัยจ�กบริษัท 
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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 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.
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	 3.7	 การดำาเนินการทางวินัย

  ก�รฝ่�ฝืนจริยธรรมในก�รทำ�ง�น ฝ่�ฝืนกฎระเบียบ หรือก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ย อ�จก่อให้เกิดผลเสียห�ยอย่�งร้�ยแรงต่อผู้กระทำ� 

  และต่อบริษัท ก�รฝ่�ฝืนในบ�งเรื่องอ�จเป็นคว�มผิดท�งอ�ญ�และมีบทลงโทษด้วยก�รถูกปรับ จนถึงโทษจำ�คุก และยังเป็นก�ร 

  ทำ�ล�ยสัมพันธภ�พระหว่�งบริษัทกับลูกค้� และผู้ที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจ ซึ่งอ�จทำ�ให้เสียสิทธิต่�ง ๆ ในก�รก�รดำ�เนินธุรกิจ

  พนักง�นท่ีฝ�่ฝืนประมวลจริยธรรมฉบับนี้ หรือฝ�่ฝืนกฎระเบียบหรือฝ�่ฝืนกฎหม�ย อ�จถูกดำ�เนินคดีต�มกฎหม�ย หรือ อ�จ 

  ถูกลงโทษท�งวินัย จนถึงขั้นเลิกจ้�งได้ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น

	 3.8	 การยกเว้นการปฏิบัติตาม

  ก�รละเมิดต่อประมวลจริยธรรมในก�รทำ�ง�นฉบับนี้เป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ อย่�งไรก็ต�ม อ�จมีก�รยกเว้น หรือไม่ดำ�เนินก�ร 

  ต�มท่ีประมวลจริยธรรมในก�รทำ�ง�นฉบับนี้บ�งกรณี ท้ังนี้ต้องผ่�นก�รพิจ�รณ�และได้รับก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท 

  ในกรณีดังกล่�ว ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัท ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่�วต่อผู้ถือหุ้นด้วย
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	 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 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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 เอกสารแนบ 6
 Attachments 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ประกอบด้วย กรรมก�รอิสระ จำ�นวน  

 3 ท่�น คือ คุณชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย เป็นประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ คุณอโศก  วงศ์ชะอุ่ม และคุณพิล�ศ  พันธโกศล  

 เป็นกรรมก�รตรวจสอบ ไดป้ระชมุร่วมกบัฝ�่ยบรหิ�ร และหนว่ยง�นต�่ง ๆ  ของบรษัิทฯ ซ่ึงไดจ้ดัประชุมรวม 4 ครัง้ กรรมก�รตรวจสอบ 

 เข้�ร่วมประชุมครบองค์ประชุม เพ่ือพิจ�รณ�ร�ยละเอียดและสอบท�นงบก�รเงินประจำ�ปี 2563 จำ�นวน 1 คร้ัง และมีก�รประชุม 

 ร่วมกับบริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบท�นแผนก�รสอบบัญชีและคว�มเป็นอิสระในก�ร 

 สอบบัญชี ประชุมพิจ�รณ�ร�ยละเอียดและสอบท�นงบก�รเงินระหว่�งก�ล ภ�ยหลังสอบท�น สำ�หรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ  

 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2564 จำ�นวน 3 ครั้ง

 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ท่ีต�มขอบเขตและคว�มรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ และท่ีระบุ 

 ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องต�มแนวท�งข้อกำ�หนด กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยง�นกำ�กับ สำ�นักง�น 

 คณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสรุปได้ดังนี้

  1. สอบท�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี คณะกรรมก�รตรวจสอบได้กำ�กับดูแลให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใสและปฏิบัติต�ม 

   ประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนิน 

   ธุรกิจ เช่น ก�รสอบท�นนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมท�งธุรกิจและ 

   ก�รถ่วงดุลของผู้บริห�ร เพื่อให้มั่นใจว่�บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รต�มเงื่อนไขท�งธุรกิจปกติ

  2. สอบท�นคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน โดยก�รประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภ�ยในระดับองค์กรและ 

   ระดับหน่วยง�น เพื่อควบคุมประสิทธิผลของก�รดำ�เนินง�น ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งมีประสิทธิภ�พและประหยัด ก�รดูแล 

   ทรัพย์สิน ก�รป้องกันหรือลดข้อผิดพล�ด คว�มเสียห�ย ก�รร่ัวไหล ก�รสิ้นเปลืองหรือก�รทุจริต คว�มเช่ือถือได้และ 

   ครบถ้วนของข้อมูลท�งก�รเงินและข้อมูลก�รปฏิบัติง�น

  3. สอบท�นงบก�รเงินประจำ�ปี 2563 และงบก�รเงินร�ยไตรม�สประจำ�ปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่�ได้ปฏิบัติต�ม 

   ม�ตรฐ�นบัญชีต�มพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี 2543 ประก�ศของคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย และประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและ 

   งบก�รเงินมีคว�มถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจ�รณ�งบก�รเงิน ได้สอบท�น 

   และสอบถ�มผู้สอบบัญชีในเร่ืองคว�มถูกต้องครบถ้วนของงบก�รเงิน และคว�มเพียงพอในก�รเปิดเผยข้อมูล ร�ยก�ร 

   ท�งธุรกิจกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบก�รเงินที่มีส�ระสำ�คัญ

  4. กำ�กับดูแลง�นตรวจสอบภ�ยใน โดยก�รสอบท�นก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบภ�ยใน แผนก�รตรวจสอบ ก�รประเมินผล 

   ก�รปฏิบัติง�นของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน งบประม�ณ และอัตร�กำ�ลัง นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ� 

   แผนก�รตรวจสอบและขอบเขตก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2565 ซึ่งได้จัดทำ�ขึ้นบนพื้นฐ�นของก�รประเมินก�รควบคุมภ�ยใน  

   และต�มม�ตรฐ�นคว�มเสี่ยงของบริษัทฯ

  5. สอบท�นก�รปฏบัิตติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์ ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  

   กฎหม�ยว่�ด้วยก�รประกันวิน�ศภัย หรือกฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เช่น กฎหม�ยว่�ด้วยก�รป้องกันและ 

   ปร�บปร�มก�รฟอกเงินและก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่ก�รก่อก�รร้�ยและก�รแพร่ขย�ยอ�วุธท่ีมีอ�นุภ�พทำ�ล�ยล้�งสูง  

   รวมถึงกฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับก�รฉ้อฉล ก�รคอร์รัปชัน เป็นต้น
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Report of the Audit Committee
 In the year 2021, 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 2020.  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 2021.

 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 2020 and the Quarterly Financial Statements for the year 2021 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 adequacy on  

  the disclosure of information, related party transaction, the adjustment of account which has significant impact on  

  the Financial Statements.

 4. Supervise the internal audit - by review 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 and audit scope for the year 2022, which has been prepared on the bases  

  of assessment for internal control and per the risk standard of the Company.
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  6. สอบท�นแผนก�รสอบบัญชีและคว�มเป็นอิสระของผูส้อบบัญช ีไดพ้จิ�รณ�คดัเลอืกผูส้อบบัญชีและค�่ตอบแทนแลว้ เพือ่เสนอ 

   ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2565 ได้แต่งตั้ง น�งส�วณริศร�  ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญช ี

   รับอนุญ�ตทะเบียนเลขท่ี 4812 และ/หรือ น�งส�วรัชด�  ยงสวัสดิ์ว�ณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขท่ี 4951  

   และ/หรือ น�งส�วรัตน�  จ�ละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบ 

   บัญชีของบริษัทฯ

  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดใ้ห้คว�มสำ�คญัด�้นก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รท่ีด ีก�รควบคมุภ�ยใน และก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งอย่�งตอ่เนือ่ง  

  เพื่อให้บริษัทฯ มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี มีก�รควบคุมภ�ยในที่เพียงพอเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจ มีก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

  ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและร�ยง�นท�งก�รเงินมีคว�มถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ  

  ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

              ในน�มคณะกรรมก�รตรวจสอบ

           น�ยชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย

            ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
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 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 2022, 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
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