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To be the Most Preferred Insurance Partner 
Providing Outstanding Solutions

ผู้น�ำทำงธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้ำง 
เน้นคุณภำพและบริกำร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

•	 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.

•	 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
	 เป็นสำาคัญ
•	 สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ
	 โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลกำาไร	ด้วยการ
	 บริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
•	 มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยการสร้าง
	 มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ	
	 การให้บริการที่เป็นเลิศ	และการดำาเนินงาน
	 อย่างมีประสิทธิภาพ
•	 ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วยใน
	 อันดับต้น	ๆ
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Company History

ควำมเป็นมำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

20 มถุินายน 2551 ก้าวแรกสูบ่รษิทัประกันวินาศภัยระดบัแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชือ่ “บรษัิท เมืองไทยประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน)” การเปิดบนัทกึ

หน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “กำรควบกิจกำรระหว่ำง บรษัิท ภทัรประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน) และ บรษัิท เมืองไทยประกันภยั จ�ำกัด” เป็นการผนึกก�าลัง

ครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของ

ทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

20 June 2008 marked the first step of “Muang Thai Insurance Public Company Limited” 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.
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“ด้วยเป้ำหมำยและควำมมุ่งม่ันเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทประกัน

วินำศภัยชั้นน�ำอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทที่มีควำมมั่นคง มี

ควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกัน

วนิำศภยัของคนไทยท่ีมีกำรบรหิำรงำนด้วยหลกัจรยิธรรมและควำม

โปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล” 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัท

ประกันวนิาศภัยของคนไทย เน้นการบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลกั

ธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสงัคม ซึง่ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตระหนกั

ถึงความส�าคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการด�าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้

รับความไว้วางใจ ท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของ

สาธารณชนทั่วไป

ในปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ได้รบัรางวัล บรษัิทประกันวนิำศภยัท่ีมีกำรบรหิำร

งำนดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2560 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้ ยังได้รับการจัด

อนัดบัจากนิตยสารแบรนด์เอจ เรือ่งผลส�ารวจ Thailand’s Most Admired 

Company 2018 ซึ่งเมืองไทยประกันภัยได้รับอันดับ 1 ทั้ง 5 ด้าน ประกอบ

ด้วยด้านความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้านภาพลกัษณ์องค์กร

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้านการประกอบธุรกิจและความส�าเร็จ ด้าน

การบริหารภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ และด้านผู้บริหาร ซึ่งบริษัทฯ 

เป็นแบรนด์อันดับ 1 ของผลการส�ารวจมาแล้ว 3 ปี คือ 2558 2560 และ 

2561 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 อัน

เป็นมาตรฐานส�าหรับการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล และระบบ

สารสนเทศ อันเป็นอีกก้าวของความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกคน

ภายใต้การน�าของคุณนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธาน

เจ้าหน้าทีบ่รหิาร ย่ิงตอกย�า้ความเชือ่มัน่และช่วยให้บรษิทั เมอืงไทยประกัน

ภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นท่ีรูจ้กัมากย่ิงขึน้ในฐานะการเป็นองค์กรภาคธุรกิจ

ที่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือสังคมไทยหลากหลายด้านอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทยจากกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานท่ีให้การช่วย

เหลือและส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการ นับเป็นความภาคภูมิใจที่เรา

ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ และเราจะยังคง

เดนิหน้าเพ่ือสร้างความส�าเรจ็ ไปพร้อมกับรอยย้ิมของทกุคน ดงัสโลแกน... 

“ยิ้มได้ เมื่อภัยมำ”

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 Compa-
ny 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.

Last year, the Company received the “Prime Minister’s Insurance 
Award 2017” (3th place) from the Office of Insurance Commission.  
Additionally, based on Monograph magazine’s research on topic 
‘Thailand’s Most Admired Company 2018’, Muang Thai Insurance 
Public Company ranks first in all 5 categories: Innovation, Corporate 
CSR Image, Business Achievement & Practice, Image of Brand 
Owned, and Management.  The Company was also ranked first as 
the Number One Brand for 3 years altogether: in 2015, 2017 and 
2018.  Besides, The Company received ISO 27001 Certification 
Standard which demonstrates the Company’s standards of Informa-
tion Security Management Systems (ISMO), another step towards 
the commitment to provide excellent services to every customer.

Under the leadership of Mrs. Nualphan  Lamsam, President and 
Chief Executive Officer, has guaranteed the Company reliability and 
reputation as a business organization who consistently contribute 
to Thai society in many aspects.  In 2018, the Company received 
“Building a Good Society Award” from Ministry of Social Develop-
ment and Human Security for promoting the employment of people 
with disabilities. The Company takes pride in being participant in 
creating a good society and strongly commits to achieve further 
success while giving a smile on every face as the slogan says, 
“Smile Over Trouble.”
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Financial Summary

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป

สินทรัพย์รวม / Total Assets
ล้านบาท		/	Million	Baht

เบี้ยประกันภัยรับรวม / Gross Premium Written
ล้านบาท		/	Million	Baht

ก�ำไรสุทธิ / Net Profit
ล้านบาท		/	Million	Baht

ส่วนของเจ้ำของ / Equity
ล้านบาท		/	Million	Baht

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net Premium Written
ล้านบาท		/	Million	Baht

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน** / Capital Adequacy Ratio**
ร้อยละ		/	Percent
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หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) 2561/2018 2560/2017 2559/2016

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written 	12,421.6	 	12,321.3	 	12,407.2	

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written 	12,256.2	 	12,103.0	 	12,204.4	

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written 	6,837.2	 	6,947.8	 	6,954.4	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium 	6,918.8	 	6,967.6	 	6,803.9	

กำาไรจากการรับประกันภัย Underwriting Profit 	5.0	 	262.8	 	331.1	

รายได้และกำาไรจากการลงทุน Investment Income and Gains on 
Investment

	497.7	 	484.4	 	454.1	

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนหักภาษีเงินได้ Profit	(Loss)	before	Income	Tax 	502.7	 	747.2	 	785.2	

กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิ Net	Profit	(Loss) 	415.6	 	618.4	 	633.2	

เงินสำารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve 	5,873.6	 	5,866.3	 	5,967.1	

ส่วนของเจ้าของ Equity 	5,265.4	 	5,357.6	 	4,955.9	

หนี้สินรวม Total Liabilities 	16,639.8	 	14,701.8	 	14,992.7	

สินทรัพย์รวม Total Assets 	21,905.2	 	20,059.4	 	19,948.5	

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2561/2018 2560/2017 2559/2016

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value 	89.24	 	90.81	 	84.00	

กำาไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share 	7.04	 	10.48	 	10.73	

เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend		Per	Share* 	2.82	 	4.30 	4.30	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) Payout	Ratio	(%) 40% 41% 40%

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price 	141.00	 	140.00	 	154.00	

ราคาหุ้นตำ่าสุด Lowest  Share Price 	95.00	 	128.50	 	128.00	

ราคาหุ้น	ณ	วันสิ้นปี Share Price at Year-End 	97.00	 	140.00	 	138.50	

ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น Price	Per	Earning	Ratio	(Times) 	13.77	 	13.36	 	12.90	

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน Financial Ratio 2561/2018 2560/2017 2559/2016

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** Capital	Adequacy	Ratio** 393% 414% 395%

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net Premium Written 6.1% 8.9% 9.1%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	(เฉลี่ย) Return	on	Total	Assets	(Average) 2.0% 3.1% 3.3%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ	(เฉลี่ย) Return	on	Equity	(Average) 7.8% 12.0% 13.3%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ	(เท่า) Debt	to	Equity	Ratio	(Times) 316.0% 274.4% 302.5%

หมายเหตุ	 *	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2561	
	 **	อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ณ	30	กันยายน	2561	
Remark:	 *	To	be	approved	by	the	2018	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders
	 **	Capital	Adequacy	Raito	under	Risk-Based	Capital	as	at	30	September	2018
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ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ปี 2562 มาเกือบครบ 1 ไตรมาสแล้ว จากข้อมูล

ของธุรกิจประกันวินาศภัยในปีที่แล้ว แม้จะมีอัตราการเติบโตกว่าปีที่ผ่าน

มา แต่ก็ไม่ได้เติบโตดีมากอย่างท่ีเราคาดการณ์กันไว้ ไม่ว่าจะด้วยผล 

กระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการแข่งขันของผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจเดียวกันเอง แม้กระทั่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค ท�าให้ในปี

นี ้หลายองค์กรได้วางแผนกลยุทธ์การด�าเนนิธุรกิจของตนเองอย่างเข้มข้น

มากขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรก  

ในปี 2561 มีการประเมินกันว่า ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีแนวโน้มการ

เติบโตท่ีด ีและในปีน้ีก็มทิีศทางการประเมนิเช่นเดยีวกัน จากศนูย์พยากรณ์

เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ประเมินไว้ว่าธุรกิจ

ประกันภัยยังคงเป็นหนึ่งในสิบธุรกิจดาวรุ่งของปี 2562 จากความรู้ความ

เข้าใจที่มากขึ้นของผู้บริโภคท่ีต้องการซื้อความคุ้มครองท่ีมากกว่าเดิม 

รวมไปถึงนโยบายต่าง ๆ จากภาครัฐ อาทิ มาตรการลดหย่อนทางด้าน

ภาษี เป็นต้น

บรษิทั เมอืงไทยประกนัภัย จ�ากัด (มหาชน) เชือ่เช่นเดยีวกนัว่า ธุรกิจประกนั

ภัยเป็นธุรกิจที่จะสามารถยืดหยัดอยู่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สถานการณ์ใด 

เพียงแต่การเตบิโตอาจจะมากบ้างน้อยบ้าง ขึน้อยู่กบัผลกระทบของวิกฤต

ในช่วงเวลานั้น ๆ  แต่สิ่งส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจคือการมองทุกอย่างให้

เป็นโอกาสและความท้าทายที่จะสร้างความส�าเร็จ 

บริษทัฯ มองเห็นความท้าทายของ “สงัคมผูส้งูอายุโดยสมบรูณ์” ท่ีจะมาถึง

ในไม่ช้า รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีอาจส่งผลกระทบมายังประเทศไทย 

และไม่ว่าจากน้ีไปประเทศไทยจะก้าวเดินไปในทิศทางใด สิ่งท่ีบริษัทฯ 

เตรียมพร้อมเสมอมาคือการปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง และ

น�าการเปลีย่นแปลงน้ันมาเป็นกลยุทธ์ส�าคญัในการพัฒนาองค์กร บริษทัฯ 

พร้อมท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือสร้างสรรค์ธุรกิจประกัน

วินาศภยัท่ีมคุีณภาพ น�าไปสูส่งัคมทีม่คีวามเข้มแขง็ เพ่ือเป็นหนึง่แรงผลกั

ดันในการพัฒนาประเทศไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จะยืนหยัดเพ่ือสร้างความ

มั่นคงให้ทุกคนได้มีหลักประกันในทุกสถานการณ์ และเราจะไม่หยุดย้ัง

ในการสร้างสรรค์สิง่ดงีาม เพ่ือสร้างรอยย้ิมให้เกิดขึน้กับคนไทย และสงัคม

ไทยตลอดไป

The first quarter of 2019 is almost over.  The growth rate of Non-Life 
insurance industry last year though higher than the year before, but 
not as good as we expected.  Whether it was affected by economic 
conditions, the impact of competition among companies in the 
same industry, or by the change of customer behavior, the result is 
many organizations had focus more on business strategic planning, 
intensively since the first quarter.

Non-Life insurance business trend in 2018 was predicted to grow 
bigger.  Likewise, the trend this year is on the same direction.  Based 
on the Center for Economic and Business Forecasting, University of 
the Thai Chamber of Commerce, insurance business is still in top 
ten outstanding businesses in 2019. This is because consumers 
have better knowledge and understanding in insurance causing 
the increase of demand for insurance, and because of various 
government policies such as tax reduction measures, etc.

Muang Thai Insurance Public Company Limited believes that 
insurance business can survive under whatever circumstances.  
But the growth rate may be somewhat different depends on the 
impact of the crisis during that time.  The importance in business 
operations is to see everything as opportunities and as challenges 
to become successful.

The Company finds it challenge to entering the “Full-Fledged Aged 
Society” that is coming soon and to the global economic conditions 
that may affect Thailand.  And from now on, no matter in whichever 
direction Thailand is heading, the Company is always ready to adapt 
changes and applied those changes to organization development  
strategy and often prepare to develop products and services to  
create a quality Non-Life insurance business, leading to strong 
society and to be one of the driving forces in the development of 
Thailand. 

Muang Thai Insurance Public Company Limited insists on  
reassuring every one of their protections in any circumstances and 
will continue creating good things for a smile of Thai people and 
Thai society forever.

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
ประธานกรรมการ

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

Message from the Chairman

สารจากประธานกรรมการ
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นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Nualphan  Lamsam
President and Chief Executive Officer

Message from the President and Chief Executive Officer

สำรจำกกรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ผ่านไปอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายของภาคธุรกิจไทย หากย้อนกลับไป 

ต้นปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประกาศไว้ว่า  

เราจะเดินหน้าสู ่การตลาดดิจิทัล และจะปรับแผนการด�าเนินธุรกิจ  

เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกับกระแสการพัฒนาของเทคโนโลยีในภาค

ธุรกิจ พร้อมไปกับการสร้างแบรนด์เมืองไทยประกันภัยให้เข้าไปอยู่ใน

ทุกช่วงเวลาของลูกค้า ผ่านกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจหลากหลายช่องทาง 

ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งการท�างานอย่างหนักของทุกส่วนงานภาย

ใต้องค์กรท�าให้เรายังคงรักษาความมั่นคงในธุรกิจประกันวินาศภัยไว้ได้

อย่างเข้มแข็ง

ปี 2562 น้ี ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีของความท้าทาย บริษัทฯ จะยังสานต่อ

แนวทางการพัฒนาด้านสังคมออนไลน์ เพื่อให้ “เข้าถึง” ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกส่วนได้อย่าง “เข้าใจ” และสามารถพัฒนาการด�าเนินกิจการ เพ่ือให้  

“ตรงใจ” ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกคน ในปีที่ผ่านมา นอกจากเว็บไซต์  

www.mticonnect.com ส�าหรับการขายประกันภัยออนไลน์แล้ว บริษัทฯ 

ยังพัฒนาเว็บไซต์หลกั www.muangthaiinsurance.com ด้วยการน�าเสนอ

รูปแบบใหม่ มีข้อมูลที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ 

และโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ได้น�าระบบ Chat Bot มา

ให้บริการในเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคนได้รู้สึกว่ามีเพื่อนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง

ทุกเวลา

และเพื่อให้พวกเราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น บริษัทฯ ได้เปิดตัวคลับของเพื่อน

ที่รู้ใจ “Muang Thai Friends Club” พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือให้

ลูกค้าและสมาชิก Muang Thai Friends ได้ใกล้ชิดกับเรา พร้อมรับสิทธิ

พิเศษที่มากขึ้น เพื่อรอยยิ้ม และความสุขที่ทุกคนจะได้รับมากยิ่งขึ้น เมื่อ

เป็นเพื่อนกับเรา 

จากน้ีไป บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จะยังคงเดนิหน้าเพ่ือ

สร้างสรรค์สิง่ใหม่ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเราได้อย่างรวดเรว็ สะดวกสบาย 

ที่ส�าคัญคือปลอดภัยในทุกท่ีทุกเวลา และเราอยากให้ทุกคนนึกเสมอว่า 

เราคือเพื่อน Your Friend Forever... เพื่อนที่พร้อมดูแลกันตลอดไป

Another challenging year for Thai business sector has just passed.  
Looking back to the beginning of 2018, Muang Thai Insurance Public 
Company Limited had announced that we would move forward to  
digital marketing and adjust business operation plan to be  
supportive and consistent with the development of technology in 
business sector.  Meanwhile, we carried on brand-building through 
various business strategies both offline and online so that Muang 
Thai Insurance would be in every moment of customers’ daily life.  
And it was the hard work of everyone in the organization that allowed 
us to maintain the stability in Non-Life insurance business.

2019 is still going to be another challenging year.  The Company 
continues to develop Social Network in order to “reach” every 
group of stakeholders with “understanding”, and hence be able 
to improve the business operation to everyone’s “satisfaction”.   
In the past year, apart from the e-Commerce website,  
www.mticonnect.com, the Company had developed corporate 
website, www.muangthaiinsurance.com with new features that offer 
various information and can be easily accessed from either desktop 
or mobile phone.  Besides, it had been the first time using Chatbot 
system on the Website to make customers feel like having a friend 
supporting by their sides all the time.

In order to get closer to each other, the Company had launched 
“Muang Thai Friends Club”, together with mobile application.  
Customers and members of Muang Thai Friends are not only  
getting closer to us but also receive more privileges with smiles  
and happiness when being friends with us. 

From now on, Muang Thai Insurance Public Company Limited will 
keep going on innovating so everyone can reach us quickly, easily 
and most important safely, from anywhere and at any time.  Also 
we would like everyone to always keep in mind that we are Your 
Friend Forever...  A friend who is ready to take care of you forever.
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 Department

2. ฝ�ายขายธุรกิจ
 โครงการพ�เศษ
 Special Projects 
 Sales Department

3.  สำนักผลิตภัณฑ�
 พ�เศษ
 Special Products
 Office

4. สำนักขายสถาบัน
 การเง�น
 Financial 
 Institutional 
 Sales Office

5. สำนักขายงาน
 ราชการและงานรัฐ 
 ว�สาหกิจ
 Government 
 and State 
 Enterprise Office

1.  สำนักธุรกิจ
 ต�างประเทศ
 International 
 Business Office

2. ฝ�ายขายธุรกิจ
 รถยนต�
 Motor Partner 
 Department

3. สำนักส�งเสร�ม
 กิจกรรมการขาย
 Sales Promotion 
 Office

 กลุ�มงานธุรกิจ
 ตัวแทน 2
 Agent 2 
 Subgroup

1.  ฝ�ายขายธุรกิจ
 ตัวแทน 2
 Agent 2 
 Department

6. ฝ�ายขาย Retail 
 Bancassurance 
 (กรุงเทพฯ)
 Retail 
 Bancassurance 
 Department

7. ฝ�าย Support 
 Bancassurance
 Support 
 Bancassurance 
 Department

2. ฝ�ายขาย 
 Corporate 
 Bancassurance
 Corporate 
 Bancassurance 
 Sale Department

3. สำนักขาย
 Housing Loan
 Housing Loan
 Office

4. สำนักสนับสนุนงาน
 แบงค�แอสชัวรันส�
 Bancassurance
 Support Office 

7. ฝ�ายบร�หารและ
 อบรมผลิตภัณฑ� 
 Product 
 Management 
 Department

2. สำนักบร�หาร  
 โครงการ 
 กลยุทธ�องค�กร
 Strategic Project 
 Management 
 Office

4.  สำนักการตลาด
 และช�องทาง
 การขายดิจ�ทัล
 Digital Marketing
 and E-Commerce
 Office

5.  ฝ�ายการตลาด
 ผลิตภัณฑ�
 Products 
 Marketing
 Department

3.  ฝ�ายบร�หารจัดการ
 ผลประโยชน�
 Benefits 
 Management 
 Department

1. ฝ�ายประกันภัย
 ทรัพย�สินและ
 ความรับผิด-
 ธุรกิจสถาบันการเง�น
 Property & Casualty 
 Underwriting 
 Department-
 Financial Institute 
 Business

1. ฝ�ายประกันภัย
 อุบัติเหตุและสุขภาพ
 Accident & Health 
 Underwriting 
 Department

1. ฝ�ายบัญชี
 Accounting 
 Department

2. ฝ�ายการเง�น
 Finance 
 Department

1. ฝ�ายสินไหมประกันภัย
 ทรัพย�สินและเบ็ดเตล็ด
 Property & 
 Miscellaneous 
 Claims Department

1. ฝ�ายบร�หารจัดการ
 เบี้ยประกันภัย
 Premium 
 Management 
 Department

1. ฝ�ายบร�หาร
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Management 
 Department

1. สำนักพัฒนา
 ระบบงานสารสนเทศ
 IT Development   
 Office

1. สำนักเลขานุการบร�ษัท
 Company  
 Secretary 
 Department

1. ฝ�ายสื่อสารองค�กร
 Corporate 
 Communication 
 Department

1. สำนักกรรมการ
 ผู�จัดการ
 President Office

2. สำนักงาน
 ภาครัฐสัมพันธ�
 Government 
 Relations Office

1. ฝ�ายบร�หาร
 ลูกค�าสัมพันธ�
 Customer 
 Relationship 
 Management
 Department

2.  ฝ�ายธุรการ
 Administration
 Department

2.  ฝ�ายการสื่อสาร
 แบรนด�
 Brand 
 Communication 
 Department

2.  ฝ�ายกฎหมาย
 Legal Department

3. สำนักตรวจสอบ
 งานสินไหม
 Claims Audit 
 Office

2. สำนักปฏิบัติการ
 สารสนเทศ
 IT Operation Office

3. สำนักพัฒนาระบบ
 งานคอมพ�วเตอร�หลัก
 Core System 
 Development Office

5. สำนักวางแผนและ
 กลยุทธ�เทคโนโลยี
 และระบบสารสนเทศ
 IT  Strategy & 
 Planning Office

6. สำนักบร�การระบบ
 สารสนเทศเพ�่อ
 การบร�หาร
 Management 
 Information 
 System Service 
 Office

7. สำนักว�เคราะห�
 กระบวนการและ
 ระบบเชิงธุรกิจ
 Process and 
 Business Analyst 
 Office

8. สำนักกลยุทธ�ดิจ�ทัล
 และนวัตกรรม
 Digital and 
 Innovation Office

4. สำนักบร�การ
 เทคโนโลยี
 IT Services Office

2. ฝ�ายพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Development 
 Department3. ฝ�ายบร�หารความ

 เสี่ยงองค�กร
 Risk Management 
 Department

4. สำนักพัฒนา
 กระบวนการ
 Process 
 Development 
 Office

2. ฝ�ายลงทุน
 Investment 
 Department

2. ฝ�ายสินไหมประกันภัย
 อุบัติเหตุและสุขภาพ
 Personal  Accident
 &Health Claims 
 Department3. สำนักสนับสนุนงาน

 ธุรกิจรับประกันภัย
 ทั่วไป
 Non- Motor 
 Underwrite 
 Support Office

4. ฝ�ายประกันภัยทาง
 ทะเลและขนส�ง
 Marine Underwriting 
 Department

2. ฝ�ายประกันภัยต�อ
 Reinsurance 
 Department

2. ฝ�ายประกันภัยทรัพย�
 สินและความรับผิด-     
 ธุรกิจลูกค�าสถาบัน
 Property & Casualty    
 Underwriting 
 Department-
 Corporate Business

3. ฝ�ายประกันภัยทรัพย�
 สินและความรับผิด-
 ธุรกิจตัวแทนและ
 นายหน�า
 Property&Casualty
 Underwriting 
 Department-
  Agent & Broker 
 Business

อำนวยการบร�หาร
Executive Management

  ผู�ถือหุ�น
Shareholders

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors 

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

เลขานุการบร�ษัท
Company Secretary

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะอำนวยการบร�หาร
Executive Committee

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการผู�จัดการ
Chief  Executive  Officer/President 

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

ฝ�ายกำกับและส�งเสร�มบรรษัทภิบาล
Compliance and Corporate Governance Department

คณะที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท
Advisors to the Board of Directors

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
 Recruiting and Remuneration Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

กลุ�มงานที่ปร�กษาและผู�ชำนาญการทางเทคนิค
Advisors and Technical/Specialist Unit

สำนักเร�ยกร�อง
Recovery Office

012 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



สายงานยุทธศาสตร�องค�กรและ
การตลาดผลิตภัณฑ�

Corporate Strategy and Product 
Marketing Group

สายงานการขายช�องทาง 
แบงค�แอสชัวรันส�

Bancassurance Group

สายงาน
การขายช�องทาง

ธุรกิจตัวแทน 
 Agency 

Distribution 
Channel Group

สายงาน
การขายช�องทาง
ธุรกิจนายหน�า
Broker Sales

Business 
Group

อำนวยการ
บร�หาร

Executive
 Management

สายงานบร�การ
ลูกค�าและ

สนับสนุนงานขาย
Customer 

Service
and Sales 

Support Group

  สายงานบัญชีและการเง�น
Accounting&Finance Group

สายงานประกันภัยรถยนต�และคณิตศาสตร�ประกันภัย
Motor and Actuarial Group

สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Group

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

HR Group

 สายงาน เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

นวัตกรรม
 IT and Digital
 Innovation 

Group

 สายงานเลขาธิการ
องค�กร

Corporate 
Secretariat 

Group

 สายงานสื่อสารองค�กร และธุรการ
CorporateCommunication
and AdministrationGroup

กลุ�มงานกรรมการ
ผู�จัดการ

President 
Subgroup

อำนวยการ
บร�หาร

Executive
 Management

งานขายแบงค�
แอสชัวรันส�
Executive 

Management

กลุ�มงานธุรกิจ
นายหน�า

Brokerage 
Subgroup

สายงานการขาย
ช�องทาง

จำหน�ายอื่น ๆ
Multi Sales
Channel 

Distributions
Group

กลุ�มงาน
ทรัพยากรบุคคล
HR Subgroup

กลุ�มงานสื่อสาร
และภาพลักษณ�

องค�กร
Corporate 

Communication
 and Branding

Subgroup

งานกลยุทธ�แบงค�
แอสชัวรันส�
Executive 

Management

กลุ�มงาน
รับประกันภัย

รถยนต�
Motor 

Underwriting 
Subgroup

กลุ�มงาน
สำรวจภัย

รถยนต�
Surveyor
Subgroup

กลุ�มงานสิน
ไหมรถยนต�

Motor Claims
Subgroup

กลุ�มงานประกัน
ภัยทั่วไป 1

Non-Motor 
Underwriting 
Subgroup 1

กลุ�มงานประกัน
ภัยทั่วไป 2

Non-Motor 
Underwriting 
Subgroup 2

 กลุ�มงานสินไหม 
ประกันภัยทั่วไป
Non-Motor 

Claims 
Subgroup

กลุ�มงานบัญชี
และการเง�น

Accounting
&Finance 
Subgroup

กลุ�มงาน
สนับสนุนสิน
ไหมรถยนต�

Claims 
Support

Subgroup

1. ฝ�ายวางแผนและ
 ยุทธศาสตร�องค�กร
 Planning and 
 Corporate 
 Strategy 
 Department

6. ฝ�ายพัฒนาธุรกิจ
 Business 
 Development 
 Department

1. ฝ�ายขายธุรกิจ
 ธนาคาร 1
 SME & Retail 
 Bancassurance 
 Sale1 Department

5. ฝ�ายขายธุรกิจ
 ธนาคาร 2
 SME & Retail 
 Bancassurance  
 Sale 2 Department

1. ฝ�ายบร�หารงาน
 ศูนย�บร�การลูกค�า
 และขายธุรกิจ
 ตัวแทน 3
 Customer Service 
 and  Agents 3 
 Department

1. ฝ�ายว�เคราะห�และ
 สนับสนุนงาน
 รับประกันภัยรถยนต�
 Motor Underwriting 
 Analysis and 
 Support 
 Department
 

1. ฝ�ายสำรวจภัย
 กรุงเทพและ
 ปร�มณฑล
 Surveyor 
 Department - 
 Bangkok & 
 Vicinity Area

1. ฝ�ายสินไหม
 รถยนต� 1
 Motor Claims 1 
 Department

1. ฝ�ายสนับสนุนงาน
 สินไหมรถยนต�
 Claim Support 
 Department

2. ฝ�ายบร�หาร
 จัดการอู�และซาก
 Partnership 
 and Salvage 
 Management 
 Department

1. สำนักพัฒนาระบบ
 งานประกันภัย
 รถยนต�
 Motor 
 Development 
 Department

2. ฝ�ายคณิตศาสตร�
 ประกันภัย
 Actuarial 
 Department

2. ฝ�ายสินไหม
 รถยนต� 2
 Motor Claims 2 
 Department2. ฝ�ายสำรวจภัย

 ต�างจังหวัด
 Surveyor 
 Department – 
 Up Country

2. ฝ�ายกำหนดราคา
 และนโยบายการ
 รับประกันภัยรถยนต�
 Motor Underwriting 
 Pricing Policy 
 Insurance 
 Department

3. ฝ�ายบร�หารและ
 ดำเนินงานการผลิต
 กรมธรรม�รถยนต�
 Motor 
 Management and 
 Processing 
 Department

2. ฝ�ายบร�หารศูนย� 
 บร�การลูกค�า
 ทางโทรศัพท�
 Inbound Call
 Department

3. ฝ�ายบร�การ
 ช�องทางการขาย
 Sale and 
 Distribution 
 Support 
 Department

1. ฝ�ายขายธุรกิจ
 ตัวแทน 1 
 Agents 1 
 Department

1. ฝ�ายขายธุรกิจ
 นายหน�าประกันภัย
 Broker Business
 Department

1. ฝ�ายขายธุรกิจตรง
 Direct Sales 
 Department

2. ฝ�ายขายธุรกิจ
 โครงการพ�เศษ
 Special Projects 
 Sales Department

3.  สำนักผลิตภัณฑ�
 พ�เศษ
 Special Products
 Office

4. สำนักขายสถาบัน
 การเง�น
 Financial 
 Institutional 
 Sales Office

5. สำนักขายงาน
 ราชการและงานรัฐ 
 ว�สาหกิจ
 Government 
 and State 
 Enterprise Office

1.  สำนักธุรกิจ
 ต�างประเทศ
 International 
 Business Office

2. ฝ�ายขายธุรกิจ
 รถยนต�
 Motor Partner 
 Department

3. สำนักส�งเสร�ม
 กิจกรรมการขาย
 Sales Promotion 
 Office

 กลุ�มงานธุรกิจ
 ตัวแทน 2
 Agent 2 
 Subgroup

1.  ฝ�ายขายธุรกิจ
 ตัวแทน 2
 Agent 2 
 Department

6. ฝ�ายขาย Retail 
 Bancassurance 
 (กรุงเทพฯ)
 Retail 
 Bancassurance 
 Department

7. ฝ�าย Support 
 Bancassurance
 Support 
 Bancassurance 
 Department

2. ฝ�ายขาย 
 Corporate 
 Bancassurance
 Corporate 
 Bancassurance 
 Sale Department

3. สำนักขาย
 Housing Loan
 Housing Loan
 Office

4. สำนักสนับสนุนงาน
 แบงค�แอสชัวรันส�
 Bancassurance
 Support Office 

7. ฝ�ายบร�หารและ
 อบรมผลิตภัณฑ� 
 Product 
 Management 
 Department

2. สำนักบร�หาร  
 โครงการ 
 กลยุทธ�องค�กร
 Strategic Project 
 Management 
 Office

4.  สำนักการตลาด
 และช�องทาง
 การขายดิจ�ทัล
 Digital Marketing
 and E-Commerce
 Office

5.  ฝ�ายการตลาด
 ผลิตภัณฑ�
 Products 
 Marketing
 Department

3.  ฝ�ายบร�หารจัดการ
 ผลประโยชน�
 Benefits 
 Management 
 Department

1. ฝ�ายประกันภัย
 ทรัพย�สินและ
 ความรับผิด-
 ธุรกิจสถาบันการเง�น
 Property & Casualty 
 Underwriting 
 Department-
 Financial Institute 
 Business

1. ฝ�ายประกันภัย
 อุบัติเหตุและสุขภาพ
 Accident & Health 
 Underwriting 
 Department

1. ฝ�ายบัญชี
 Accounting 
 Department

2. ฝ�ายการเง�น
 Finance 
 Department

1. ฝ�ายสินไหมประกันภัย
 ทรัพย�สินและเบ็ดเตล็ด
 Property & 
 Miscellaneous 
 Claims Department

1. ฝ�ายบร�หารจัดการ
 เบี้ยประกันภัย
 Premium 
 Management 
 Department

1. ฝ�ายบร�หาร
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Management 
 Department

1. สำนักพัฒนา
 ระบบงานสารสนเทศ
 IT Development   
 Office

1. สำนักเลขานุการบร�ษัท
 Company  
 Secretary 
 Department

1. ฝ�ายสื่อสารองค�กร
 Corporate 
 Communication 
 Department

1. สำนักกรรมการ
 ผู�จัดการ
 President Office

2. สำนักงาน
 ภาครัฐสัมพันธ�
 Government 
 Relations Office

1. ฝ�ายบร�หาร
 ลูกค�าสัมพันธ�
 Customer 
 Relationship 
 Management
 Department

2.  ฝ�ายธุรการ
 Administration
 Department

2.  ฝ�ายการสื่อสาร
 แบรนด�
 Brand 
 Communication 
 Department

2.  ฝ�ายกฎหมาย
 Legal Department

3. สำนักตรวจสอบ
 งานสินไหม
 Claims Audit 
 Office

2. สำนักปฏิบัติการ
 สารสนเทศ
 IT Operation Office

3. สำนักพัฒนาระบบ
 งานคอมพ�วเตอร�หลัก
 Core System 
 Development Office

5. สำนักวางแผนและ
 กลยุทธ�เทคโนโลยี
 และระบบสารสนเทศ
 IT  Strategy & 
 Planning Office

6. สำนักบร�การระบบ
 สารสนเทศเพ�่อ
 การบร�หาร
 Management 
 Information 
 System Service 
 Office

7. สำนักว�เคราะห�
 กระบวนการและ
 ระบบเชิงธุรกิจ
 Process and 
 Business Analyst 
 Office

8. สำนักกลยุทธ�ดิจ�ทัล
 และนวัตกรรม
 Digital and 
 Innovation Office

4. สำนักบร�การ
 เทคโนโลยี
 IT Services Office

2. ฝ�ายพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource 
 Development 
 Department3. ฝ�ายบร�หารความ

 เสี่ยงองค�กร
 Risk Management 
 Department

4. สำนักพัฒนา
 กระบวนการ
 Process 
 Development 
 Office

2. ฝ�ายลงทุน
 Investment 
 Department

2. ฝ�ายสินไหมประกันภัย
 อุบัติเหตุและสุขภาพ
 Personal  Accident
 &Health Claims 
 Department3. สำนักสนับสนุนงาน

 ธุรกิจรับประกันภัย
 ทั่วไป
 Non- Motor 
 Underwrite 
 Support Office

4. ฝ�ายประกันภัยทาง
 ทะเลและขนส�ง
 Marine Underwriting 
 Department

2. ฝ�ายประกันภัยต�อ
 Reinsurance 
 Department

2. ฝ�ายประกันภัยทรัพย�
 สินและความรับผิด-     
 ธุรกิจลูกค�าสถาบัน
 Property & Casualty    
 Underwriting 
 Department-
 Corporate Business

3. ฝ�ายประกันภัยทรัพย�
 สินและความรับผิด-
 ธุรกิจตัวแทนและ
 นายหน�า
 Property&Casualty
 Underwriting 
 Department-
  Agent & Broker 
 Business

อำนวยการบร�หาร
Executive Management

  ผู�ถือหุ�น
Shareholders

คณะกรรมการบร�ษัท
Board of Directors 

คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
Risk Management Committee

เลขานุการบร�ษัท
Company Secretary

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะอำนวยการบร�หาร
Executive Committee

ประธานเจ�าหน�าที่บร�หาร/กรรมการผู�จัดการ
Chief  Executive  Officer/President 

ฝ�ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

ฝ�ายกำกับและส�งเสร�มบรรษัทภิบาล
Compliance and Corporate Governance Department

คณะที่ปร�กษาคณะกรรมการบร�ษัท
Advisors to the Board of Directors

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค�าตอบแทน
 Recruiting and Remuneration Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

กลุ�มงานที่ปร�กษาและผู�ชำนาญการทางเทคนิค
Advisors and Technical/Specialist Unit

สำนักเร�ยกร�อง
Recovery Office
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Board of Directors

คณะกรรมกำรบริษัท

นายโพธิพงษ์  ล่�าซ�า 
ประธานกรรมการ

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 18 มิถุนายน 2551
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.268
  • คู่สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.748
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทย
ประกนัชวิีต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ากัด • กรรมการ บริษัท จุลินทร์วงศ์ 
จ�ากัด • กรรมการ บริษทั ภทัรสัมพนัธ์ จ�ากดั • กรรมการ บริษทั สถริะพัฒนา จ�ากัด

Mr. Photipong  Lamsam 
Chairman

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

Education • Ph.D. (Public Law), CAEN University, France
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) • Audit Committee Program (ACP)
Date of Appointment • July 30, 2014
No. of Shares • His – Shares equivalent to –
 • Spouse 160,038 Shares equivalent to 0.2713%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Rutnin – Gimbel 
Excimer Laser Eye Centre• Vice Chairman of the Executive Board, Loxley 
Plc. • Director, APCO Plc. • Independent Director, Thai Wah Food  
Products Plc. • Independent Director, Laguna Resorts & Hotels Plc. • Director,  
SPIE Oil & Gas Services Co., Ltd. • Vice Chairman of the Executive Board, 
The Thai Chamber of Commerce • Co-chairman of Thai-European Business 
Commission • Chairman, Thai-French Business Council • Member,  
Joint Standing Committee of the Private Sector of Thailand • President,  
Alliance Francaise • Honorary Consul, Jamica for Thailand • Advisor, University 
of Thai Chamber of Commerce Council • Director, The Thailand Research 
Fund (TRF) • Member of Council, King Prajadhipok Institute • Member of 
Governing Board, National Science and Technology Development Agency 
(NSTDA) • Qualified Committee, The Quality Learning Foundation • Member,  
Thailand Environment Institute • Member, Development Cooperation  
Foundation • Member, Saranrom Institute of Foreign Affairs Foundation  
• Member, Chumbhot - Pantip Foundation

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
รองประธานกรรมการ

กำรศึกษำ • ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN 
ประเทศฝรั่งเศส
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 30 กรกฎาคม 2557
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
  • คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์เลสคิ 
และรักษาสายตารัตนิน – กิมเบล • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ  
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ 
แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส จ�ากัด • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย • ประธานร่วม
สภาธุรกิจไทย – สหภาพยุโรป • ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส 
• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน • นายก สมาคมฝรั่งเศส  
• กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศ จาเมกา ประจ�าประเทศไทย • ที่ปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) • กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน • กรรมการ มูลนิธิสิ่ง
แวดล้อมไทย • กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา • กรรมการ มูลนิธิสถาบันการต่าง
ประเทศสราญรมย์ • กรรมการ มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์
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นางสุจิตพรรณ  ล่�าซ�า 
กรรมการ และประธานคณะอ�านวยการบริหาร

กำรศกึษำ • ปรญิญาโท (เกียรตนิยิม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University 
ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 • หลกัสตูร Executive Program, Standford Graduate School of Business, 
Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 18 มิถุนายน 2551
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 630,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0678
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ และ กรรมการ
ก�ากับความเส่ียง ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ ประธานคณะ
อ�านวยการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท 
เมอืงไทย โฮลดิง้ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ทรพัย์เมอืงไทย จ�ากัด • กรรมการ บริษทั 
ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด

Mrs. Sujitpan  Lamsam 
Director & Chairman of the Executive 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 630,000 Shares equivalent to 1.0678% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman & Member of 
Risk Oversight Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director, Chairman of 
the Executive Committee & 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.

นางนวลพรรณ  ล่�าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการ คณะอ�านวยการบริหาร

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 1 มีนาคม 2553
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 941,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5950
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการรองเลขาธิการ 
หอการค้าไทย • กรรมการก�ากับและบริหารเงินลงทุน สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจ�าประเทศไทย • ที่ปรึกษากรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท  
เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท  
เมอืงไทย กรุ๊ป โฮลด้ิง จ�ากัด • ประธานกิตติมศักด์ิ บริษทั ซงัออนอเร่ (กรงุเทพ) จ�ากัด  
• กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ากัด  
(มหาชน) • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
• ที่ปรึกษา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Mrs. Nualphan  Lamsam
President and Chief Executive Officer & Executive Director

Education • M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston  
University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 2005
Date of Appointment • March 1, 2010
No. of Shares • Her 941,078 Shares equivalent to 1.5950%
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Secretary General, The Thai 
Chamber of Commerce • Investment Director, Thai Institute of Directors 
(IOD) • Qualified Committee, Assumption University Council • Honorary 
Consul, The republic of Lithuania for Thailand • Advisor to the President, 
Muang Thai Life Assurance Plc. • Advisor, Muang Thai Real Estate Plc.  
• Advisor, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Honorary Chairman, Saint 
Sonore (Bangkok) Co., Ltd. • Director, Phatra Leasing Plc. • Director, Do 
Day Dream Plc. • Member, Thailand National Identity Board • The expert 
panel, Ministry of Social Development and Human Security • Advisor to the 
President, The National Legislative Assembly
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นายสาระ  ล่�าซ�า 
กรรมการ และกรรมการ คณะอ�านวยการบริหาร

กำรศึกษำ • Master of Science in Administration, Boston University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2543 • หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business 
School, ประเทศสหรัฐอเมริกา• หลักสูตร Global Business Leaders Program, 
LEAD Business Institute, a partner of Cornell University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 18 มิถุนายน 2551
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6395
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการ บรษิทั เมืองไทย กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากัด • ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ ประธานคณะอ�านวยการ
บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ 
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ากัด (สถาบันประกันภัยไทย) • รองประธาน
กรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC. • กรรมการและประธานคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง MB Ageas Life Insurance Co., Ltd. • กรรมการ บรษิทั 
ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด • อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย 
• กรรมการและนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หอการค้าไทยและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย • ที่ปรึกษา สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
• กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย• กรรมการบริหาร Young President’s  
Organization (Thailand) • กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา  สารสิน (ชื่อเดิม 
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
• กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ • กรรมการ
อ�านวยการประจ�าสถาบันวิจัยสังคม (ผู ้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
• กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง

Mr. Sara  Lamsam  
Director & Executive Director

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 1.6395%
 • 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 & Member of the Remuneration and Selection Committee  
& Member of Risk Management Committee, Phatra Leasing Plc. • Director 
& Member of the Corporate and Governance 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, Thailand Insurance Institute (TII)  
• Vice Chairman, Sovannaphum Life Assurance Plc. • Members’ Council  
Member and Chairman of Risk Committee, MB Ageas Life Insurance Co., Ltd  
• Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. • Vice President (Marketing), 
The Thai Life Assurance Association (TLAA) • Director and President, 
Thai Financial Planner Association • Advisor, Thai Chamber of Commerce 
Committee and Risk Management Committee, Board of Trade of Thailand 
• Advisor, The Society of Actuaries of Thailand • Director, The Federation 
of Thai Insurance Organization • Executive Committee, Young President’s 
Organization (Thailand) • Director, Pol. Gen. Pow  Sarasin Foundation 
(Former name; Narcotics Control Foundation) • Member, Board of Trustee, 
Bangkok University • Director, Police General Hospital Foundation Under 
the Royal Patronage of Her Majesty the Queen • Executive Director, Social 
Research Institute (Expert) of Chiang Mai University • Director, Board of 
Trade of Thailand • Director, Treasure Our Elephants Preservation Fund
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 
กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กำรศกึษำ • ปรญิญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรฐัอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) • หลักสูตร Director  
Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
• หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
วนัท่ีได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมกำร • 29 ตุลาคม 2552
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
บริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลกิจการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) • ท่ีปรึกษาประจ�า คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการ
คลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยรัสเซีย 
• ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  
• ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• กรรมการ สภาธุรกิจไทย – สหภาพยุโรป (EU) • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท  
กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จ�ากัด

Mr. Chusak  Direkwattanachai
Independent Director, Chairman of the Audit Committee 
& 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) • Chartered Director Class (CDC) • Director Accreditation Program 
(DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance for Non-Finance 
Director (FN)
Date of Appointment • October 29, 2009
No. of Shares • His – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director & Chairman 
of the Nomination and Remuneration Committee & Chairman of the Audit 
Committee & Member of the Risk Management and Corporate Governance  
Committee, Interlink Communication Plc. • Advisor, The Committee on 
Economics, Monetary Affairs and Finance, The National legislative Assembly 
(NLA) • Honorary Advisor, Thai – Russian Business Council • Advisor to 
the Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD) • Associate Judge, 
The Central Intellectual Property and International Trade Court • Member 
of the Thai- EU Business Council • Advisory Director, Green General 
Products Co., Ltd.

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 
กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

กำรศึกษำ • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2557
วนัท่ีได้รบัแต่งต้ังเป็นกรรมกำร • 29 เมษายน 2553
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ได
เร็ค ทราเวล จ�ากัด • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ 
จ�ากดั • อนกุรรมการตรวจสอบ กองทนุเงินให้กู้ยมืเพือ่การศกึษา • กรรมการลงทนุ 
สภากาชาดไทย • ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร สถาบนัการเงนิ ธุรกิจ
หลักทรัพย์ และตลาดทุน วุฒิสภา

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

Education • Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Accreditation  
Program (DAP) 2014
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 Subcommittee, Student 
Loan • Member of the Investment Committee, The Thai Red Cross Society  
• Advisor to The Senate Subcommittee on Banking, Financial Institution, 
Securities & Capital Market
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นายคิม  ชี  ยิป  
กรรมกำร

กำรศกึษำ • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang Technological  
University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries (UK)
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 27 กรกฎาคม 2554
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั 
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • Chief Actuary บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Kim  Chee  Yip
Director

Education • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang  
Technological University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries (UK)
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • July 27, 2011
No. of Shares • His – Shares equivalent to –
  • Spouse – Shares equivalent to – 
Working Experience over Past 5 Years • Senior Executive Vice  
President, Muang Thai Life Assurance Plc. • Chief Actuary, Muang Thai Life  
Assurance Plc. 

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 
กรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
และกรรมกำร คณะอ�ำนวยกำรบริหำร

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School 
of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 
2561 • หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2560  
• หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 2559 • หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) 2556 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2553  
• หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC) 2553 • หลักสูตร Advanced 
Management Program, Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 25 เมษายน 2556
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ และประธานคณะ
กรรมการก�ากับยุทธศาสตร์และการปฏิรปู บรษิทั การบนิไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 
ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง และรองประธานคณะกรรมการ สรรหา ก�าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
อ�านวยการ โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย • กรรมการ
นโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • หัวหน้าคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคล สภากาชาดไทย • อนุกรรมการบรหิารความเส่ียง ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย • อนุกรรมการเตรียมก�าลังคนภาครัฐ ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน • กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ ธนาคารกสิกร
ไทย จ�ากัด (มหาชน)

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

Education • M.B.A. (Finance), The Wharton Graduate School of Business 
Administration, University of Pennsylvania, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Advance Audit Committee Program 
(AACP) 2018 • Driving Company Success with IT Governance (ITG) 2017 • Role 
of Chairman Program (RCP) 2016 • Director Certification Program (DCP) 2013 
• Director Accreditation Program (DAP) 2010 • Role of Compensation Committee 
(RCC) 2010 • Advanced Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
Date of Appointment• April 25, 2013
No. of Shares • His – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director and Chairman 
of Strategy and Transformation Committee, Thai Airways International Plc.  
• Director, Chairman of the Chief Executive Officer’s Advisory Team, Chairman 
of the Risk Management Committee, Vice Chairman of the Nomination and 
Remuneration and Corporate Governance Committee, Muang Thai Life Assur-
ance Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Director, B.Grimm 
Power Plc. • Advisor to the Executive Committee, Queen Savang Vadhana 
Memorial Hospital • HR Director, Chulalongkorn University Council • Advisor 
to the Executive Committee, King Chulalongkorn Memorial Hospital • Head 
of the Advisory Team for Human Resource Committee, 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 • Director & Chairman of the Risk Management 
Committee, KASIKORNBANK Plc.
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน 
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ คณะอ�านวยการบริหาร

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2552
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 29 ตุลาคม 2557
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั 
เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท 
เอสที เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด • กรรมการ สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั • กรรมการ มลูนิธิเมอืงไทยย้ิม • กรรมการ 
มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศไทย • รองประธาน คณะกรรมการ
การบัญชี – การเงิน และการลงทุน สมาคมประกันวินาศภัยไทย

Mrs. Puntrika  Baingern 
Director, Executive Director & 
Secretary to the Executive Committee

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

นายพิลาศ  พันธโกศล
กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน West Coast University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0169
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�านวยการด้านถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) • ประธาน
กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama • ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna 
Mining Services • ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Herita Indonesia  
• กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd.

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

Education • M.S. (Finance), West Coast University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation  
Program (DAP) 2005
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 10,000 Shares equivalent to 0.0169% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director, Executive Director 
and Coal Business Director, Lanna Resources Plc. • President Director,  
PT. Singlurus Pratama • President Director, PT. Lanna Mining Services 
• President Director, PT. Lanna Harita Indonesia • Director, United Bulk 
Shipping Pte. Ltd.
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นายกฤษฎา  ล่�าซ�า 
กรรมการ

กำรศึกษำ • ปรญิญาโท สาขาศลิปศาสตร์ Oregon State Universit
 ประเทศสหรฐัอเมรกิา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร• 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง 39,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0665 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บรษิทั เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ไมซ์สเตอร์ เทคนคิ จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทรพัย์
ละออ จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ออโต้บลสิ จ�ากัด 
• รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน) • รองประธาน
กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ บรษิทั พฤกษา
คลนิกิ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ลอ็กซ์เล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั 
พฤฒธิาดา จ�ากดั • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สมบตัลิ�า่ซ�า จ�ากัด • กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั จลุนิทร์วงศ์ จ�ากัด • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นธิิสา จ�ากัด • กรรมการผูจ้ดัการ 
บรษิทั ภทัรสมัพันธ์ จ�ากัด • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สถิระพัฒนา จ�ากัด • กรรมการ 
บรษิทั ทวีปราโมทย์ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั นวกิจ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ไพอรกฤษ
พงศ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั วงศ์จลุนิทร์ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั วงศ์อร่าม จ�ากัด  
• กรรมการ บรษิทั วงศ์โรจน์สา จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั วงศ์ไพสา จ�ากัด • รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Krisada  Lamsam 
Director

Education • M.A., Oregon State University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP)
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 39,215 Shares equivalent to 0.0665% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years  • Chairman, SF Corporation Plc.  
• Chairman, Meister Technik Co., Ltd. • Chairman, Sab La Or Co., Ltd. • Chairman, 
 Auto Bliss Co., Ltd. • Vice Chairman, Muang Thai Life Assurance Plc. • Vice 
Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Vice Chairman, Pruksa Clinic 
Co., Ltd. • Director, Loxley Plc. • Managing Director, Pruetthada Co., Ltd.  
• Managing Director, The Lamsam Estate Co.,Ltd.• Managing Director, Chulinwong. 
Co., Ltd • Managing Director, Nitisa Co.,Ltd. • Managing Director, The Phatra 
Samphant Co., Ltd • Managing Director, Sathira Phattana Co., Ltd • Director, 
Thaveepramoth Co., Ltd.• Director, Navakit Co.,Ltd • Director, Paiorkrispong 
Co.,Ltd • Director, Wongchulin Co., Ltd • Director, Wongaram Co.,Ltd • Director, 
Wongrojsa Co., Ltd. • Director, Wongpaisa Co., Ltd • Vice Chairman & Chairman 
of the Corporate Governance Committee, KASIKORNBANK Plc. 

นายแฟรงค์  โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน 
กรรมการ

กำรศึกษำ • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Amsterdam, 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ • ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ • Fellow of Dutch Actuarial Association • Fellow of Actuarial 
Society of Hong Kong
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 27 เมษายน 2559
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ Etiqa Life Insurance 
Berhad • กรรมการ East West Ageas Life Insurance Corporation • กรรมการ 
Etiqa Insurance Pte Ltd. • กรรมการ Etiqa Life International (L) Ltd. • กรรมการ 
Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd. • กรรมการ และ Chief Commercial Officer, 
AGEAS Asia services Limited • กรรมการ Etiqa General Insurance Berhad  
• กรรมการ AGEAS Insurance Company (Asia) Limited • กรรมการ Etiqa 
Takaful Berhad • กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ากัด

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, Etiqa Life Insurance 
Berhad • 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 & Chief Commercial Officer, 
AGEAS Asia services Limited • Director, Etiqa General Insurance Berhad 
• Director, AGEAS Insurance Company (Asia) Limited • Director, Etiqa 
Takaful Berhad • Director, Muang Thai Holding Co., Ltd.
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นางสาวสุพัชนา  พัฒน์พงศ์พานิช
กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561

กำรศึกษำ  • ปริญญาโท สาขา Language Arts and Education, Boston  
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 25 เมษายน 2561
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง 196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0003
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม
น�า้ตาลบ้านไร่ จ�ากัด • กรรมการ บริษทั สทิธิวรกิจ จ�ากัด • กรรมการ บริษทั พลงังาน
เพ่ิมพูน จ�ากัด • ประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซฟิิคและเอเชยี
อาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราช
ชนนี • รองประธาน มูลนิธิพลังงานไทย • กรรมการ มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  
• กรรมการ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ�ากัด

Ms. Supatchana  Patpongpanit 
Independent Director and Member
of the Nomination and Remuneration Committee
Resigned	 from	 the	 Independent	Director	 and	Member	 of	 the	Nomination	 and	

Remuneration	Committee	on	December	31,	2018	

Education • M.A.(Language Arts and Education), Boston University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment  • April 25, 2018
No. of Shares • Her 196 Shares equivalent to 0.0003 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director, Baanrai Sugar Industry 
Co., Ltd. • Director, SITTIWORAKIT Co., Ltd. • Director, Perm Poon Energy 
Co., Ltd. • Chair of Youth Development Committee, Pacific and Southeast 
Asia Women’s Association of Thailand Royal patronage (PPSEAWA Thailand) 
• Director and Treasurer, Foundation for the Welfare of the Cripple under 
the Royal Patronage of Her Royal Highness the Princess Mother • Vice 
Chairperson, Thai Energy Organization • Director, Siam Cement General 
Manager Foundation • Director, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd

นายประเวช  องอาจสิทธิกุล 
กรรมการอิสระ

กำรศึกษำ • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ New 
Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการ
เงิน New Hampshire College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
•หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) • หลักสูตร Advanced Senior 
Executive Program (ASEP), Northwestern University (Kellogg), ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 25 เมษายน 2561
จ�ำนวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สาย
การบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บรษิทัหลกั
ทรัพย์ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์เมดิคอล เซนเตอร์ 
จ�ากัด • ที่ปรึกษาคณะกรรมการลงทุน สภากาชาดไทย • เลขาธิการ ส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย • กรรมการ คณะ
กรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต • กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
• กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

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 • Ethical Leadership Program 
(ELP) •Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
• Director Certification Program (DCP) • Advanced Senior Executive Program 
(ASEP), Northwestern University (Kellogg), U.S.A.
Date of Appointment • April 25, 2018 
No. of Shares • His – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director, Member 
of the Audit Committee and Member of the Nomination and Remuneration 
Committee, Standard Chartered Bank (Thai) Plc. •  Director and Acting 
Chief Executive Officer, Nok Airlines Plc. • Independent Director and 
Chairman, AIRA Securities Plc. • Independent Director, Advance Medical 
Center Co., Ltd. • Investment Advisory Board, Thai Red Cross Society  
• Secretary General and Board Director, The Office of Thailand Insurance 
Commission • Director, The Credit Information and Protection, Bank of 
Thailand • Director, The Financial Institution Policy and Supervision, Bank 
of Thailand • Director, The Anti-Money Laundering Office
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นายบุญชัย  โชควัฒนา
กรรมการอิสระ 
และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน		

แทนนางสาวสุพัชนา		พัฒน์พงศ์พานิช	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562

กำรศึกษำ  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  
• ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม • ปรญิญาดุษฎี
บณัฑิตกิตตมิศกัด์ิ สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส์ มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุนัทา • ปรญิญาตรี  
ศลิปศาสตร์ (รฐัศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค�าแหง 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2546  
• หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2548

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร • 27 กุมภาพันธ์ 2562
จ�ำนวนหุ้น • ตนเอง – หุน้ คดิเป็นร้อยละ –
  • คูส่มรส – หุน้ คดิเป็นร้อยละ –
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  
บรษิทั สหพัฒนพิบลู จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ฟาร์อสีท์ เฟมไลน์ ดดีบี ีจ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการ บรษิทัไทยเพรสซเิดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บรษิทั สหพัฒนา
อนิเตอร์โฮลดิง้ จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั อนิทิเกรเตด็ คอมมวินเิคชัน่ จ�ากัด  
• รองประธานและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ทพิย์วารนิวัฒนา จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั  
ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด  • กรรมการ บรษิทั ร่วมอสิระ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั สห ลอว์สนั จ�ากัด  
• รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

Mr. Boonchai  Chokwatana
Independent Director and Member of the Nomination and 
Remuneration Committee
Has	been	appointed	as	 the	 Independent	Director	 and	Member	 of	 the	Nomination	and		
Remuneration	Committee	to	replace	Ms.	Supatchana		Patpongpanit	on	February	27,	2019

Education • The Doctor Honorary Degree in Communication, Nareasuan University  
• The Doctor Honorary Degree in Business Administration, Mahasarakham University  
• The Doctor Honorary Degree in Logistics Management, Suan Sunandha Rajabhat 
University • Bachelor of Arts in Political Science, Ramkhamhaeng University
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program (DAP) 
2003 • Director Certification Program (DCP) 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 and Chairman of the Executive  
Board, Saha Pathanapibul Plc. • Chairman, Farest Fameline DDB Plc. • Director,  
Thai President Foods Plc. • Director, Saha Pathana Inter Holding Plc. • Chairman, 
Integrated Communication Plc. • Vice Chairman and Chairman of the Executive  
Board, Tipwarin Watana Co., Ltd. • Director, Lion (Thailand) Co., Ltd. • Director, Issara 
United Co., Ltd. • Director, Saha Lawson Co., Ltd. • Vice Chairman of the Executive 
Board, The Thai Chamber of Commerce
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Advisor to the Board of Directors

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท

นายสมิทธ   ธรรมสโรช
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Smith   Dharmasaroja
Advisor to the Board of Directors

นางมรกต   ยิบอินซอย
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mrs. Morakot   Yipintsoi
Advisor to the Board of Directors

นายสืบตระกูล   สุนทรธรรม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mr. Suebtrakul   Soonthornthum
Advisor to the Board of Directors

นางจิตกานต์   ล่�าซ�า
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mrs. Jittakarn   Lamsam
Advisor to the Board of Directors

พันต�ารวจเอก ดร.ณรัชต์   เศวตนันทน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Pol.Col. Naras   Savestanan, Ph.D.
Advisor to the Board of Directors

นางสาวชูพรรณ   โกวานิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Ms. Chupun   Gowanit
Advisor to the Board of Directors 

ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	
มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561
Resigned	from	Advisor	to	the	Board	of	Directors	
on	December	31,	2018

024 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



The Executives

ผู้บริหำรระดับสูง

นำงสุจิตพรรณ   ล�่ำซ�ำ 
ประธำนคณะอ�ำนวยกำรบริหำร  
Mrs. Sujitpan   Lamsam
Chairman of Executive Committee

นำยสำระ   ล�่ำซ�ำ
กรรมกำรบริหำร 
Mr. Sara   Lamsam
Executive Director

นำยโพธิพงษ์   ล�่ำซ�ำ
ประธำนกรรมกำร
Mr. Photipong   Lamsam
Chairman

นำยสมเกียรติ   ศิริชำติไชย
กรรมกำรบริหำร 
Mr. Somkiat   Sirichartchai   
Executive Director

นำงนวลพรรณ   ล�่ำซ�ำ
กรรมกำรผู้จัดกำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
Mrs. Nualphan   Lamsam
President and Chief Executive Officer
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Advisor to the President

ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร

บริษัท ส�ำนักงำนกฎหมำย ปุณยฤทธิ์ จ�ำกัด
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Punyariddhi Law Office Co., Ltd.
Advisor to the President

นำงวรรณพร   พรประภำ
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Mrs. Wannaporn   Pornprapa
Advisor to the President

ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย 
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร 
Thanavath   Phonvichai, Ph. D.
Advisor to the President

นำงสำวระวิดำ   ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Ms. Ravida   Sosothikul
Advisor to the President

นำยยุตติ   ล�่ำซ�ำ
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร  
Mr. Yutti   Lamsam
Advisor to the President

นำยภูมิชำย   ล�่ำซ�ำ
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Mr. Poomchai   Lamsam  
Advisor to the President

พลต�ำรวจเอกอชิรวิทย์   สุพรรณเภสัช  
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร 
Pol.Gen. Ajiravid   Subarnbhesaj  
Advisor to the President

นำยประเสริฐสุข   ล�่ำซ�ำ
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Mr. Prasertsuk   Lamsam 
Advisor to the President

นำยสุธี   โมกขะเวส
ที่ปรึกษำกรรมกำรผู้จัดกำร
Mr. Sutee   Mokkhavesa
Advisor to the President
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University of  

Wisconsin–Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าเร็จหลักสูตรการพัฒนากรรมการ

บริษัท (DCP) รุ่นที่ 78 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร 

“วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จากสถาบันวิทยาการประกันภัย

ระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 (คปภ.) และผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO มอือาชพี” รุน่ 2/2551 โดยสถาบนั

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มท�างาน 

กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550

Mrs. Puntrika  Baingern
Director and Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Chulalongkorn 

University, Master of Business Administration in Finance & Accounting from 

University of Wisconsin–Madison, U.S.A.  Completed Directors Certification 

Program (DCP) class 78th from Thai Institute of Directors Association, 

Thailand Insurance Leadership Program Class 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.

นางจิตกานต์  ล่�าซ�า
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตร ีสาขาสือ่สารมวลชน จาก Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร  

Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท 

(DCP) รุ่นท่ี 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นกรรมการ  

บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541

Mrs. Jittakarn  Lamsam
Senior Executive Vice President 
and 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 Adminitration 

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.

ผู้บริหำรสำยงำน และผู้ช�ำนำญกำรทำงเทคนิค
Executives Officers
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นายธนากร  ปุรณะพรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผ่าน

การอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re ประเทศเยอรมนี 

และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตร

การพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2521

Mr. Tanakorn  Buranaphan
Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Political Science from Ramkhamhaeng 

University; attended training sponsored by Alois Alzheimer Scholarship at 

Munich Re, Germany, and completed Mini MBA from Thammasat University; 

also attended Directors Certification Program (DCP) class 14th from Thai 

Institute of Directors Association.  Joined the Company in 1978.

นายธโนดม  โลกาพัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารงานความเสี่ยงและการประกันภัย และ

สาขาการเงนิ การลงทนุและการธนาคาร จาก University of Wisconsin–Madison 

ประเทศสหรัฐอเมริกา, Associate in Risk Management (ARM) จาก Insurance 

Institute of America ประเทศสหรฐัอเมรกิา Associate of the Insurance Institute  

of New Zealand (AIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์ Associate of the Chartered  

Insurance Institute (ACII) ประเทศอังกฤษ Chartered Property Casualty  

Underwriter (CPCU) จาก American Institute for Property & Liability  

Underwriters ประเทศสหรัฐอเมริกา Fellow of the Insurance Institute of New 

Zealand (FIINZ) ประเทศนิวซแีลนด์ Fellow of the Chartered Insurance Institute 

(FCII) ประเทศองักฤษ เป็น Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute 

ประเทศอังกฤษ ผ่านการอบรม Advance Reinsurance จาก Swiss Reinsurance 

Company ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2525

Mr. Thanodom  Lokaphadhana
Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (Finance) 

from Thammasat University, Master of Business Administration, majoring in 

Risk Management & Insurance and Finance, Investment & Banking from the 

University of Wisconsin–Madison, U.S.A., Associate in Risk Management 

(ARM) from the Insurance Institute of America, U.S.A., Associate of the 

Insurance Institute of New Zealand (AIINZ), New Zealand, Associate of the 

Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom, Chartered Property 

Casualty Underwriter (CPCU) from the American Institute for Property 

& Liability Underwriters, U.S.A., Fellow of the Insurance Institute of New 

Zealand (FIINZ), New Zealand, and Fellow of the Chartered Insurance 

Institute (FCII), United Kingdom.  He is a Chartered Insurer of the Chartered 

Insurance Institute, United Kingdom.  Completed the training on Advance 

Reinsurance from  Swiss Reinsurance Company, Switzerland.  Joined the 

Company in 1982.
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นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหาร

การเงิน จากวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก 

Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์

มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่านการ

อบรมหลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 5 จากสถาบันวิทยาการ

ประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) หลกัสตูร IMDP รุน่ 13 สมาคมประกันวินาศภยัและจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551

Ms. Chupun  Gowanit
Senior Executive Vice President  
and Advisor to the Board of Directors

Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (1st Class 

 Honors) from College of Commerce, Master Degree in Business Administration 

 Major in Finance Management from Wagner College, Master Degree in 

Public Administration Major in Human Resource Management from The  

National Institute of Development Administration, Ph.D. in Technopreneurship  

and Innovation Management from Chulalongkorn University.  Completed 

Thailand Insurance Leadership Program Class 5th from Office of Insurance 

Commission (OIC), Insurance Management Development Program (IMDP) 

class 13th Course organized by The General Insurance Association and 

Chulalongkorn University.  Joined the Company in 2008.

นายวาสิต  ล่�าซ�า
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ

อบรม The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลกัสตูร “วิทยาการประกันภัยระดับสงู” (วปส.) รุน่ 3 จาก

สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542

Mr. Wasit  Lamsam
Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from Chulalongkorn  

University and Master Degree in Business Administration from Lehigh  

University, U.S.A.  Completed The Insurance Professional Program Fit for  

Management from SITC, Switzerland, Thailand Insurance Leadership 

Program Class 3rd from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined the 

Company in 1999.
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นายอภิธร  อมาตยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ

ปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hampshire College Graduate School 

of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Prudential Group 

Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior Management  

Programme โดย Center of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences 

 Programme จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

และ Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนาคาร 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จ�ากัด หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 

6 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่มท�างานกับบริษัทฯ 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

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตร ีบญัชบัีณฑิต จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท 

 MIS จาก Eastern Michigan University สหรฐัอเมรกิา ผ่านการอบรม Mini Master 

of Software Engineering Program จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มท�างาน

กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559

Mr. Prawith  Jimarkon
Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Thammasat  

University, Master of Science Computer based Information System from 

Eastern Michigan University, U.S.A.  Completed Mini Master of Software 

Engineering Program for Kasetsart University.  Joined the Company in 2016.

030 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



นายชัยฤทธิ์  ทรงพลังธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

และปรญิญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ จากสถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

(นด้ิา) ผ่านการอบรมหลกัสตูร Basic of Shipping จาก Merchant Marine Institute 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั Leadership and Team Building จาก Outward Bound 

School ประเทศมาเลเซีย เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2560

Mr. Chairit  Songpalangtham
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Economics from Thammasat  

University and Master Degree in Business Economics from National  

Institute of Development Administration.  Completed the training on Basic  

of Shipping Course from Merchant Marine Institute, Chulalongkorn  

University, Leadership and Team Building Course from Outward Bound 

School, Malaysia.  Joined the Company in 2017.

นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรญิญาโท สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปรญิญาโท 

สาขาการเงินและการตลาด จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ปรญิญาโท สาขา Economic Policy Management จากมหาวทิยาลยั

โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2560

Mr. Thanawan  Chaiwatana
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Civil Engineering from Chulalongkorn 

University and Master Degree in Economics Law from Chulalongkorn  

University, Finance and Marketing from Sasin Graduate Institute of Business 

Administration Chulalongkorn University and Economic Policy Management 

from Columbia University.  Joined the Company in 2017. 
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นายบดินทร์  เจียไพบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ (ABAC) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผ่านการอบรมหลกัสตูร Modern Management Program (MMP) จากจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และหลักสูตร Non-Life Insurance จาก Swiss Insurance training 

Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2543

Mr. Bordin  Chiaphaibool
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Marketing from Assumption University 

and Master Degree in Business Administration from Kasetsart University, 

Completed The Modern Management Program (MMP) from Chulalongkorn 

University, General Course in Non-Life Insurance from Swiss Insurance 

training Center, Switzerland.  Joined the Company in 2000.

ร้อยเอกหญิง ชญาดา  หนีพาล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ ปริญญาโท สาขา Applied Communication จาก Cleaveland 

State University ผ่านการอบรมหลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) 

รุ่น 8 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ิมท�างานกับบริษทัฯ 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 2018.

032 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท

นติศิาสตร์ (กฎหมายมหาชน) จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่านหลกัสตูรว่าความ 

รุ่นที่ 12 สภาทนายความ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2551

Mr. Yuttana  Suwanpradit
Executive Vice President and Company’s Secretary

Graduated with Bachelor Degree in Law from Chulalongkorn University and 

Master Degree in Law (Public Law) Chulalongkorn University.  Completed 

Certificate of Lawyer Training Course as licensed lawyer organized by Layer 

Council of Thailand.  Joined the Company in 2008.

นายสุรชัย  ไตรวิทยางกูร
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปรญิญา

โทบริหารธุรกิจ จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ปริญญาโท สาขาสถิตปิระยุกต์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มท�างานกับ

บริษัทฯ ในปี 2561

Mr. Surachai  Traiwittayanggoon
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Economics from Chulalongkorn  

University and Master Degree in Business Administration from Chulalongkorn 

University and Master Degree in Appiled Statistics and Information  

Technology from The National Institute of Development Administration 

(NIDA).  Joined the Company in 2018.
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แนวทางการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
บรษิทั เมืองไทยประกันภยั จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะบรษัิทประกันวนิาศภยัท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมเพือ่สงัคมมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน และบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานรัก
ในองค์กร และเป็นจิตอาสามุ่งท�าประโยชน์เพื่อส่วนรวม และส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สังคมมีความสุขและรอยยิ้ม ตามสโลแกน 
“ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” และเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากพนักงานทุกคน ทั้งที่ประจ�าอยู่ในส�านักงานใหญ่ และสาขาย่อยต่าง
จังหวัด

Corporate Social Responsibility for Sustainability

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน
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Corporate Social Responsibilities Activities Guidelines
As a Non-Life insurance Company that has been continuously supported social activities under corporate social 
responsibilities for sustainability policy, Muang Thai Insurance Public Company Limited has realized the importance of 
creating employee engagement and motivating them to join voluntary activities for public benefits and passing on good 
things to stakeholders for the happiness and smiles in our society in accordance with the slogan “Smile Over Trouble”.  
The Company also believes that sustainable development must have started from employees, both of head quarter and 
branches in upcountry.
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มิติสังคม

สร�างคุณค�า
ให�กับสังคม

การพัฒนา
เเละดูเเลพนักงาน

การตอบเเทน
สังคม

การจัดการ
สิ่งเเวดล�อม

มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล�อม

การด�าเนินงานและจัดท�ารายงาน
แนวทางการจัดท�ารายงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่เป็นสาระ
ส�าคัญ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ซึ่งข้อมูลในการรายงานนี้ครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่ม ดังนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้า สังคม

กรอบการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ตามประเด็นที่สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ
แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งทั้งหมดส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่าน ๆ  มา แต่บรษัิทฯ จะเน้นให้พนักงานเข้าใจในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรบัผิดชอบ
ต่อองค์กรและสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ และกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งงานอาสา และการเชิญชวน
พนักงานร่วมบริจาคสิ่งของ ท�าให้พนักงานรับรู้ว่าการท�ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องง่ายท่ีใกล้ตัว “เพื่อการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืนด้วยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการเสริมสร้างคุณสมบัติของการเป็นผู้ให้ การแบ่งปันกับสังคมที่ปลูก
ฝังให้แก่พนักงานจะส่งผลต่อการท่ีพนักงานจะเป็นผู้ท่ีมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและสังคมได้เช่นเดียวกัน ดังน้ัน การด�าเนินธุรกิจท่ีรับผิด
ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเสมอมา
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Operations and Report Preparation
The objective of this Report is to disclose the Company’s performance mainly in terms of social responsibilities and significant sustainable 
development to stakeholders.  The Report has covered the operations from 1st January to 31st December 2018.

The Company has given importance to all groups of stakeholders as follows: shareholders, employees, customers, competitors, creditors, 
partners and society.

Social Responsibility Activity Framework
The Company has defined Social Responsibility Activity Framework, according to corporate strategies and corporate sustainable development 
guidelines, which overall, has an impact on the stakeholders in terms of economic, society and environment.

For many years the Company has been carrying on social responsibility activities, however, the plan in 2018 was to  
emphasize on acknowledging employees about CSR activities.  Staffs are invited to participate in the Company’s CSR activities 
which include voluntaries and donations, enabling employees to understand that social responsibility activity is simple and 
easy to approach and “aims for sustainable organizational development, under corporate social responsibilities policies”.  
The Company also believes that by promoting employees to have a sense giving and a contributing to the society, they will 
eventually have responsibilities to the customers and to the society as well.  This is why the Company has always been 
giving importance in responsibilities of business toward stakeholders.
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การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR: เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสังคม
 • กำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี  
  (Good Corporate Governance) สนับสนุนในเรื่องความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�า 
  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2561 (CG Code) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
  ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  CG Code เมืองไทยประกันภัย
  • มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
  • มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • มีกิจกรรมควบคุมที่เพียงพอ
  • การน�าข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาได้ตามมาตรฐาน
  • การก�าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลเพื่อน�ามาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
  • สร้างมูลค่าเพิ่มในการปฏิบัติงาน
  • ลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

  ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ังการจัดอบรมพนักงานใหม่ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ  
  ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ให้มีหลักปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านผลประกอบการของบริษัทฯ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดงานแถลงข่าวผลประกอบการ  
  จ�านวน 1 ครั้ง และมีจดหมายข่าวท่ีเกี่ยวกับผลประกอบการ จ�านวน 1 ครั้ง

  นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
  การทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาส�าคัญในระดับประเทศเน่ืองจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกระบวนการ 
  ป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการก่อการร้าย และได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน  
  และผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
  (IOD) อีกครั้ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561

  นโยบำยป้องกันกำรฟอกเงิน และกำรก่อกำรร้ำย
  บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าก่อนท�าธุรกรรมทุกคร้ัง นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้า 
  กับรายชื่อบุคคลเสี่ยง และบุคคลท่ีถูกก�าหนดตามรายชื่อที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนท�า 
  ธุรกรรมทกุครัง้ และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก บรษิทัฯ จงึมกีารจดัอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ และ 
  การป้องกัน ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูงแก่พนักงานและผู้บริหาร

  ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ย่ืนความประสงค์ขอจัดฝึกอบรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในข้ันตอนการอนุมัต ิ
  หลักสูตรการฝึกอบรมของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
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The Effect of Business Operations on CSR: Creating Value for Society
 • Business Operations in accordance with Good Corporate Governance Principles
  Muang Thai Insurance Public Company Limited realized the importance of good corporate governance and committed to operate the  
  business under the good corporate governance framework and emphasized on responsibility for duty to ensure transparency and  
  fairness.  The Company has established a Corporate Governance Policy 2018 according to the Corporate Governance Code for listed  
  companies 2017 (CG Code), provided by the office of Securities and Exchange Commission.

  MTI Corporate Governance Code
  • Establish Clear Roles and Responsibilities
  • Effective Risk Appetite Management
  • Adequate Internal Control Measures
  • Develop Information and Communication system to meet the standards
  • Monitor and Evaluate for Improvement within the timeframe.
  • Increase Value added to the Business Operation.
  • Expense Reduction which is a foundation of sustainable growth
  
  The Company has provided a handbook of guidelines for business ethics to executives and all employees including training covered  
  in the new employee orientation program, for the right comprehension and the same working direction of everyone in the organization.

  Besides, the Company has disclosed the Company performance to every group of stakeholders by arranging a press conference for 
  1 time and the other time by publishing in a newsletter.

  Anti-Corruption Policy
  Fraud Corruption is a major problem of the country and has an impact on the economy and society.  The Company has given  
  importance to the preventive measures against fraud corruption, money laundering and terrorism financing, which have been carried 
  on since the merging.  In 2018, the Company had revised the anti-corruption policy and received certified approval from Thailand’s 
  Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) and from Thai Institute of Directors (IOD) on 21 August 2018.

  Anti-Money Laundry and Terrorism Prevention Policy
  The Company has requested customers to identify themselves and also verified the list of customers with the people in the blacklist 
  obtained from Anti-Money Laundering Office via electronic systems before every transaction.  Moreover, to show the awareness of this  
  issue, the Company has provided trainings about the Anti-Money Laundering, Countering Financing of Terrorism and Proliferation  
  of Weapons of Mass Destruction Financing Act to all staff and executives.

  The Company has submitted a request to arrange training according to the prevention and suppression of money laundering Act,  
  which is currently in the approval process.
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 • กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย และเข้ำถึงง่ำย 
  ในยุคดิจิทัล ผู้บริโภคสามารถรับรู้ข้อมูลได้จากหลากหลายช่องทาง ท�าให้ผลิตภัณฑ์ในตลาดประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บริษัทฯ จึงต้อง 
  ศึกษาหาข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัยของบริษัทฯ 

  โดยแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละอย่าง จะมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้า คือ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถรองรับ 
  ได้ทุกช่วงอายุ ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิต รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ให้มีการประกันภัยที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับขนาด  
  และประเภทธุรกิจ ตามแนวคิด “คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยประกันภัยที่ครอบคลุม”

  นอกจากการมีผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างสม�่าเสมอ ปัจจุบัน 
  บริษัทฯ ได้พัฒนาข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์บริษัท www.muangthaiinsurance.com ซึ่งลูกค้าที่สนใจสามารถซื้อประกันภัยได้ตลอด  
  24 ชม. ผ่านเว็บไซต์ www.mticonnect.com รวมท้ังบริษัทฯ ได้มีการขยายตัวแทนรายย่อยเพ่ิมมากขึ้น โดยตัวแทนรายใหม่สามารถเข้ามาศึกษา 
  ข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชัน ค�านวณเบี้ยประกันภัยและแจ้งท�าประกันภัยผ่านระบบงานออนไลน์ได้

 • กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรขำยที่ดี
  บริษัทฯ ในฐานะบริษัทรับประกันวินาศภัย ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะคาดหวังว่าจะต้องได้รับการบริการท่ีดี และต้องเป็นไปด้วยความน่าเชื่อถือ และ 
  ถูกต้อง รวมถึงการอธิบายเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ชัดเจน

  โดยตวัแทนจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ ทัง้ 4 ช่องทาง จะต้องได้รบัใบอนุญาตขายผลติภัณฑ์ประกันภัย ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ 
  ก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และต้องเป็นผูข้ายท่ีมคีวามรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค คอืมคีวามเป็นมอือาชพี น�าเสนอผลติภัณฑ์ 
  ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และการให้บริการที่เป็นเลิศ

  บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมให้กับตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย ได้มีความรู้และสามารถสอบเพ่ือขอใบอนุญาตที่ถูกต้อง ตามหลักสูตร 
  ที่ คปภ. ก�าหนดไว้ และได้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย รวมไปถึงความรู้อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์  เช่น เทคนิคการขาย กฎหมาย 
  จราจร ความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสินไหมประกันภัยรถยนต์ อย่างต่อเนื่อง

  ในปี 2561 มีผู้เข้าอบรมจากบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 8,814 ราย แบ่งเป็นตัวแทน 1,138 ราย และนายหน้า 7,676 ราย โดยมีจ�านวนผู้อบรมหลักสูตรเตรียม 
  สอบใบอนุญาตท้ังหมด 1,586 คน สามารถสอบผ่านเกณฑ์เป็นจ�านวน 971 คน คิดเป็นร้อยละ 61.22 นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จของเป้าหมาย 
  ที่บริษัทฯ เห็นถึงความส�าคัญ และต้องการสร้างมาตรฐานที่ดีของการเป็นตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัย เพื่อยกระดับธุรกิจประกันภัย ตลอด 
  จนการสร้างคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น
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 • Development of Accessible and Diverse Insurance Products
  In the digital age, consumers can perceive information from various channels, causing a constant change of products in the insurance  
  market.  The Company, therefore, has conducted research and study regularly to help developing products, so that the customers can  
  get the maximum benefit from having insurance with the Company.

  The ideas for developing each product start from the customer demand.  Customers want product that has no age limit, is applicable  
  for every lifestyle, and customized for their business type and size, as the concept “Protecting all, Covering every Lifestyle with all 
  Inclusive Coverage”.

  Apart from product variation, convenience is also significant.  The Company has developed the website, www.muangthaiinsurance. 
  com for customers to acquire the information of the Company, details of products and services, and website www.mticonnect.com,  
  for e-Commerce, both can be access 24 hours a day.

 • Establishing Quality Sales Standards
  As an Insurance Company, most of company’s customers seem to expect for good services with reliable, clear and accurate information  
  and also clear conditions of the products.

  Therefore, Sale representatives from all 4 sales channels must have license for selling insurance products according to Office of  
  Insurance Commission (OIC), and must have responsibilities to customers or must be professional by offering products that meet the 
  needs of customers along with excellent services.

  The Company has arranged insurance trainings for Non-Life insurance agents and brokers.  This aims to update their insurance  
  knowledge so that they can pass the license examination organized by OIC.

  In 2018, there were 8,814 participants joining the Company’s’ trainings, 1,138 of them were insurance agents and another 7,676  
  were brokers.  The number of participants of the Company’s trainings for the license exam was 1,586 which 971 of them or 61.22% 
  had passed.  It was another success of the Company in upgrading insurance industry and quality of society by creating quality  
  standard of insurance agents and brokers.
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 • กำรสร้ำงประสบกำรณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้ำ
  ธรุกจิประกนัวนิาศภยัต้องเกีย่วข้องกบัคนจ�านวนมาก ไมว่่าจะเปน็ 
  ลกูค้า คูค้่า หรอืพันธมติรอืน่ ๆ  ดังนัน้ ความพึงพอใจของลกูค้าในการ 
  รับบริการต้องเกิดความประทับใจและอยากกลับมาใช้บริการ 
  อกีครัง้จงึเป็นเรือ่งส�าคญัมาก การให้ความเอาใจใส่ดแูล และตดิตาม 
  การด�าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับลูกค้าจึงเป็นหัวใจหลัก 
  ในการบริการ รวมถึงการตอบสนองหรือให้การตอบกลับท่ี 
  รวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าทราบสถานะความคืบหน้าของงานต่าง ๆ  
  ได้อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งความเต็มใจในการให้บริการนี้จะน�ามาสู่ 
  การพัฒนาการบริการให้เกินกว่าความคาดหมายของลูกค้า

 • Providing Excellent Service
  Insurance industry involves large number of people, weather  
  customers, business partners or, other alliances.  Therefore,  
  customer satisfaction and retention is very important.   
  Customer assistance and follow up service is the core of  
  insurance service.  Besides that, a willingness to provide  
  services and a quick response or a prompt reply to 
  let customers know the working progress will also lead  
  to the development of customer service beyond  
  expectation.

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแบรนด์ (Refreshing Brand)  
  เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “เพื่อน... ท่ีพร้อม 
  ดูแลกันตลอดไป” บริษัทฯ พร้อมที่จะเติมเต็มรอยยิ้ม ให้การดูแล  
  และรูใ้จลกูค้าเสมอืนเพ่ือนสนทิ และสร้างความอุน่ใจให้ลกูค้าตัง้แต่ 
  การเคลมในช่วงเวลาที่เกิดภัย ดังสโลแกน “ย้ิมได้ เม่ือภัยมำ”  
  และเกดิความประทบัใจเมือ่รบับรกิารจากบรษิทัฯ ทัง้จากพนกังาน 
  ในส�านักงานใหญ่ สาขาย่อย และ Call Center ปัจจุบันบริษัทฯ  
  มช่ีองทางการสือ่สารกับลกูค้าท่ีหลากหลาย “เพือ่ให้เรำได้ใกล้ชดิ 
  กันมำกขึ้น” โดยปลายปี 2561 บริษัทฯ เริ่มพัฒนาระบบ Chat Bot  
  ด้วยบรกิารนีล้กูค้าจะสามารถสอบถามข้อมลูต่าง ๆ  ท้ังข้อมลูทัว่ไป  
  และข้อมูลกรมธรรม์ หรือติดตามสถานะการเบิกค่าสินไหมได้  
  ผ่านการ Chat กับ AI ได้ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก 
  ของบริษัทฯ

  In 2018, the Company started a Brand Refresh (Refreshing 
  Brand) in order to get closer to the consumers under the 
  concept of “Your Friend Forever”.  The Company is willing  
  to give a smile and taking care of customers just like  
  they are close friends and giving them peace of mind  
  at the time of affliction, as the slogan said “Smile Over Trouble.”   
  The Company wants customers to be impressed with  
  the services, whether from the head office, sub-branches  
  or the call center.  At the end of 2018 the Company has  
  developed Chat Bot System for communicating with  
  customers.  Customers can ask about general information  
  and about policy details, or follow up claims by Chatting  
  with AI at any time through Company’s website or Facebook.

Number of Services by
Channel in 2018

จํานวนการให�บริการ
แต�ละช�องทาง

2561ป�

คอลเซ็นเตอร�: เรื่องทั่วไป
Call Center : Miscellaneous

คอลเซ็นเตอร�: เรื่องเคลม
Call Center : Claims

เฟซบุ�ก
Facebook

อีเมล
e-Mail

807,684 ครั้ง
Time

9,988 ครั้ง
Time

418,995 ครั้ง
Time

5,829 ครั้ง
Time
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บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญต่อเรื่องร้องเรียนที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งผ่านมาจากทุกช่องทาง

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดเป้าหมายการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

The Company also gives importance to complaints from customers or related parties that are sent to the Company via 

every channel.  Thus, the Company has set the guidelines for managing complaints as follows:

ช�องทาง
ร�องเรียน

ที่หลากหลาย

กระบวนการจัดการ
เรื่องร�องเรียน

ที่รวดเร็วและถูกต�อง

• โทรศัพท�

• จดหมาย/อีเมล

• เว็บไซต�/เฟซบุ�ก

• คปภ.

• ติดต�อด�วยตนเอง

• ลงทะเบียนรับเรื่องร�องเรียน

• ตรวจสอบป�ญหา 

 แนวทางแก� ไขป�ญหา

• ดําเนินการแก� ไขป�ญหา

• ติดตามผลการแก� ไข

• บันทึกผลการแก� ไขป�ญหา

• รายงานวิเคราะห�

• หาแนวทางป�องกันแก� ไข

 กับหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง

• ปรับปรุง แก� ไข พัฒนา

• นําเสนอต�อผู�บริหาร 

 และคณะกรรมการต�าง ๆ

• หาแนวทางร�วมกับ

 ผู�เกี่ยวข�องเพื่อดําเนินการ

 ตามประกาศ คปภ. และ

 เพื่อหาแนวทางลดจํานวน

 เรื่องร�องเรียนผ�าน คปภ.

กระบวนการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อ

ลดเรื่องร�องเรียน

กระบวนการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อดําเนินการ

ตามประกาศ คปภ.

Channel
of

Complaint

Quick and Accurate
Complaint

Management Process

• Phone Call
• Letter/e-Mail
• Website/Facebook
• OIC
• Walk In

• Register the Complaints
• Investigate the Problems 
 and Finding Solutions
• Solving Problems
• Follow up the Result
• Record the Solutions
  and Outcomes

• Analysis Report
• Finding Prevention 
 from Related Department
• Improving and Developing 
 process
• Propose to Senior 
 Management and 
 Committees

• Finding Solutions with 
 the related party to 
 proceed according to 
 OIC regulation and to 
 reduce complaints via OIC 

Improvement and
Development Process

to Reduce the Complaints

Improvement and
Development Process

to Comply with
OIC Regulations
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คะแนนวัดความพึงพอใจของลูกค้า

Customer Satisfactory Score (Percentage)

  ทัง้นี ้เมอืงไทยประกันภัย 1484 ได้รบัค�าชมเชยจากลกูค้าเป็นจ�านวน  
  40 เรื่อง รวมทั้งสามารถแจ้งผลยุติในเรื่องร้องเรียนได้ภายใน 3 วัน  
  คิดเป็นจ�านวน 98.29%

  บรษิทัฯ ยังมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการขายร่วมกับคูค้่าต่าง ๆ  อาทิ  
  ตวัแทนจ�าหน่ายรถยนต์ ตวัแทนและลกูค้า อยู่เป็นประจ�า เพ่ือสร้าง 
  ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อันจะน�ามาสู่การกระตุ้นยอดจ�าหน่าย 
  และยังช่วยให้กลุ ่มลูกค้าที่อยู ่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ สามารถเข้าถึง 
  ผลติภณัฑ์ประกันภยัของบรษิทัฯ และได้ท�าความเข้าใจกับประเภท 
  ของประกันภัยแบบต่าง ๆ ก่อนที่จะท�าการตัดสินใจซื้ออีกด้วย

  และส�าหรบักลุม่ลกูค้าเดมิ บรษิทัฯ มกิีจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์ 
  กับลกูค้าให้ใกล้ชดิและผกูพันกันมากยิง่ขึน้ ท้ังการส่งข้อมลูข่าวสาร 
  ของบริษัทฯ ท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างสม�่าเสมอ การจัด 
  กิจกรรมส�าหรับลูกค้า รวมถึงการมอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ภายใต้ 
  กิจกรรมของ “Muang Thai Friends Club” ตลอดจนการพัฒนา 
  แอปพลเิคชนั Muang Thai Friends เพ่ือการตดิต่อสือ่สารได้สะดวก 
  รวดเร็ว และใกล้ชิดกันมากขึ้น

  Muang Thai Insurance Call Center 1484 received 40  
  compliments from customers, and managed to find solutions  
  and solve the problems of the complaints within 3 days,  
  equal to 98.29%.

  The Company usually organizes sale promotional activities  
  with partners such as car dealers, agents and customers in  
  order to build a good relationship with each other’s.  This could  
  benefit the increase of sales and help customers in different  
  areas access to the Company’s products and understand  
  different types of insurance before making any purchase.

  The Company has activities to build a strong relationship  
  with assisting customers whether constantly updating news  
  and information about the Company, organizing activities  
  including privileges for customers known as “Muang Thai  
  Friends Club” and developing Muang Thai Friends Application  
  for better communication and connection with customers.

92.5%
91.2%

การส�งเสริมงานขาย
Sales Support

2560 • 2017

2561 • 2018

92.1%
88.8%

ประกันภัยรถยนต�
Motor Insurance

87.7%
86.1%

ธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Insurance

2560 • 2017

2561 • 2018

2560 • 2017

2561 • 2018
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 • กำรพัฒนำพนักงำน
  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็น 
  เป้าหมายแรกของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการคน 
  ท่ีดีและมีประสิทธิผลจะส่งเสริมประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน 
  ขององค์กรได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการฝึกอบรม 
  และพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะ  
  ความรูค้วามสามารถ อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนเสรมิสร้างให้พนกังาน 
  มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพในการท�างาน 
  และคุณภาพชีวิต 

 • Employee Development
  The Company sees the importance of human resource  
  development, which is the first basis of good corporate  
  governance.  An effective staff managment will enhance the  
  operational efficiency of the organization, therefore,  
  the Company has a policy to train and develop personnel at  
  all levels to promote their skills and knowledge along with 
  promoting potential of employees in terms of work quality  
  and quality of life.

Learning for Development Program

หลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา

• Employee Orientation Program
• Core Value Training Program
• Information Technology System Training Program

• Communication Skills for IT Staffs.

Course for First-Line Executives. 
• Problem Solving and Decision Makings Training Program
• Executives Development Program, Intermediate and Advance Level
• Effective Change Management Training Program
• Electric Vehicle Innovation Program

• Introduction to Non-Life Insurance Training Program
• Non-Life Certification Achievement Program
• Insurance Product Training Program

Mandatory Course for Employees at all Levels

Focus on Core Competency Development
(Core Competency)

Focus on Managerial Competency

Focus on Functional Competency

• หลักสูตรปฐมนิเทศ
• หลักสูตรค�านิยมองค�กร (Core Value)
• หลักสูตรการใช�ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศภายในองค�กร

• หลักสูตรทักษะการสื่อสารสําหรับพนักงานไอที

สําหรับพัฒนาผู�บริหารระดับต�น
• หลักสูตร Problem Solving and Decision Making
สําหรับพัฒนาผู�บริหารระดับกลาง และระดับสูง
• หลักสูตร Effective Change Management
• หลักสูตร นวัตกรรมยานยนต�ไฟฟ�า

• หลักสูตรความรู�ด�านการประกันภัยเบื้องต�น
• หลักสูตร Non-Life Certification Achievement
• หลักสูตรผลิตภัณฑ�ประกันภัย

พื้นฐานที่พนักงานทุกระดับต�องเข�าร�วม
(Core Value)

มุ�งเน�นการพัฒนาความสามารถหลัก
(Core Competency)

มุ�งเน�นการพัฒนาความสามารถในการบริหาร
(Managerial Competency)

มุ�งเน�นการพัฒนาความสามารถในสาขาวิชาชีพ
(Functional Competency)
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  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มท่ี และอย่างต่อเน่ืองทุกระดับอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธ์ิ 
  ทีพ่นักงานทุกคนควรจะได้รบั และได้มกีารส่งพนกังานเข้าร่วมการสมัมนากับสถาบนัภายนอก เพ่ือพัฒนาความรูแ้ละความเป็นมอือาชพีจากสถาบนั 
  การอบรมทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ได้จัดความรู้ตรงความต้องการของผู้บริหารและพนักงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ

 • กำรดูแลและรักษำพนักงำน 
  ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนจดัว่าเป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าให้องค์กรขบัเคลือ่นไปสูค่วามส�าเรจ็ ซึง่บรษิทัฯ ตระหนกัดถึีงความส�าคญัของพนกังานในองค์กร  
  โดยได้มีการดูแล ส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งจัดการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับด้วยความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ 
  พนักงานทุกระดับ เช่น
  • ด้ำนสขุภำพ บรษิทัฯ จดัให้พนกังานได้รบัประกันสขุภาพ ซึง่พนักงานจะได้รบัสทิธิในการรกัษาท้ังสทิธ์ิผูป่้วยใน และสทิธ์ิผูป่้วยนอก โดยท่ีพนกังาน 
   ไม่ต้องส�ารองจ่ายเงินไปก่อน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจ�าปี การตรวจสุขภาพประจ�าปีส�าหรับพนักงาน
  • ด้ำนกำรออม บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานสะสมเงินส่วนหนึ่ง บริษัทฯ สมทบให้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อส่งเสริม 
   การออมเงินให้พนักงาน
  • ด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำน อาทิ เงินสงเคราะห์พนักงาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และความจ�าเป็นในลักษณะ 
   ฉุกเฉินของพนักงาน การกู้ซ่อมแซมต่อเติมที่พักอาศัยของตนเอง การศึกษาบุตร การปลงศพบุคคลในครอบครัว  
  • ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท�ำงำน บริษัทฯ มีนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน เพ่ือให้พนักงาน 
   มีสุขอนามัยในการท�างานที่ดี เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
  • ด้ำนเวลำกำรปฏิบัติงำน ในส่วนของเวลาปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีนโยบายสวัสดิการทางเลือก เปิดให้พนักงานได้เลือกเวลาเข้างาน ที่เหมาะสม 
   กับตนเอง เน่ืองจากพนักงานบางคนอาจมีเหตุจ�าเป็นท่ีท�าให้ไม่สามารถมาเข้างานตามเวลาที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งการให้พนักงานได้เลือกเวลา 
   เข้างานตามความเหมาะสมของตัวเอง จะท�าให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมากขึ้น ไม่ต้องกดดันกับระยะเวลาเร่งรีบของตัวเองเมื่อต้องเดินทางมา 
   ท�างาน ส่งผลให้พนักงานมีจิตใจที่สดใส พร้อมที่จะเริ่มต้นท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • ควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน บริษัทฯ สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  
   โดยให้โอกาสทัดเทียมกันในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
   ด้วยคุณธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใดอันเน่ืองจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความ ทุพพลภาพ หรือสถานะ 
   อ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวข้อง รวมท้ังการให้โอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าที่อย่างเหมาะสมยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาตาม 
   ผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลส�าเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน โดยมีตัวชี้วัด KPI และ Competency ที่ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนา 
   ทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้าในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ

ชั่วโมงฝ�กอบรมเฉลี่ย 17.34 ชั่วโมงต�อป�
Average training hours 17.34 hours per year

กิจกรรมแชร�ความรู� Executive Sharing จํานวน 7 ครั้ง จากผู�บริหารบริษัทฯ
Knowledge Sharing activities by the Company’s executives 7 times

จํานวนหลักสูตรอบรม 109 หลักสูตร
Number of Trainings 109 courses

สถิติการฝึกอบรมของพนักงาน

Employee Development Statistic
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  The Company gives employees at all levels the opportunity to practice and develop their skills as all employees supposed to receive.   
  Employees are encouraged to attend the external seminars from both public and private training institutions to develop their knowledge  
  and professionalism which is in line with the needs and goals of the Company.

 • Employee Compensation and Employee Retention
  Managements and employees are the key point in company success.  The Company is aware of the importance of employees and  
  has taken care and supported employees at all levels with the appropriate benefits and welfares, as following:
  • Health The Company provides group health insurance for all employees who entitled for medical protection, covering both  
   inpatient and outpatient, where employees do not have to reserve the payment.  Moreover, employees are offered personal  
   accident insurance, annual vaccinations and annual health check-up package for employees.
  • Saving The Company provides providence fund to promote savings for employees.
  • Employee Welfare such as subsidy to alleviate the afflictions and emergency problems happened to employees, such as loan  
   for house repairs or renovation, employees’ child scholarship and subsidy for funeral expense.
  • Safety in Workplace The Company has developed Occupational health, Safety and the working environment Policy, for employees’  
   good health and a conducive work environment.
  • Working Hours The Company offers flexible working hours allowing employees to choose the office hour that suitable to their  
   lifestyle.  Employees therefore, will no longer have pressure rushing to work, giving them a clear mind and ready to start working 
   with full capacity. 
  • Career Advancement The Company supports the Human Rights Protection without discrimination in accordance with the provisions 
   of the Constitution.  Every employees share equal opportunities in employment, appointment and job relocation by considering  
   knowledge, ability and work suitability, with virtue and no discrimination against any person, race, color, religion, sex, age, disability  
   or any other status that is not relevant.  Career advancement is considered from work assessment, work accomplishment, and 
   potential of employees, with the help of KPI and clear key competencies.  The Company also encourages the development in 
   knowledge and skills of employees for advancement in their work.
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  กำรก�ำหนดและบริหำรค่ำตอบแทน
  ตามนโยบายการบริหารค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน ปีละ 1 ครั้ง โดยใช้ KPI เป็นตัว 
  ชี้วัดความส�าเร็จในงาน เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ 
  พนกังาน และการให้ความร่วมมอืในการท�ากิจกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมควบคูกั่นไป โดยผลคะแนนการประเมนิมผีลต่อการได้รบัผลตอบแทน  
  และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

  ทัง้หมดนี ้บรษิทัฯ ตระหนกัดว่ีาหากพนกังานมสีขุภาพท่ีด ีรูส้กึมคีวามมัน่คงในชวิีต จะท�าให้พนกังานสามารถท�าหน้าท่ีของตวัเองได้อย่างมปีระสทิธิภาพ  
  สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วยในอันดับต้น ๆ

 • กำรใช้กระดำษอย่ำงมีคุณค่ำ
  ส�าหรบัการเป็นผูใ้ห้บรกิารเก่ียวกบัการรบัประกนัวนิาศภัยน้ัน กระดาษถือเป็นวัสดสุิน้เปลอืงทีจ่�าเป็นและมนัียส�าคญัในกระบวนการท�างานขององค์กร  
  เช่น การออกกรมธรรม์ จดหมายต่าง ๆ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ในการนี้บริษัทฯ จึงได้ติดตามข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษและพยายามส่งเสริม 
  ให้พนักงานลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ 

  มำตรกำรกำรใช้กระดำษอย่ำงมีคุณค่ำ
   1. การก�าหนดให้พนักงานจ�ากัดจ�านวนการพิมพ์ตามต�าแหน่งของพนักงาน
   2. การรณรงค์ให้สแกนเอกสารแทนการพิมพ์
   3. การรณรงค์ให้น�ากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้อีกครั้ง
   4. การน�าซองจดหมายกลับมาใช้ส่ง In-Out ภายในบริษัทฯ
   5. การน�ากระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล Shred2Share

  กำรน�ำกระดำษเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล Shred2Share
  บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Shred2Share ของบริษัท อินโฟเซฟ จ�ากัด เพื่อร่วมน�ากระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
  • Shred เป็นการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลส�าคัญที่หมดอายุหรือไม่ใช้แล้ว มาย่อยท�าลายตามกระบวนการท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
   ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • Share เป็นการแบ่งปันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยอินโฟเซฟจะมอบเงินสมทบ 2,000 บาทต่อ 1 ตันของกระดาษที่น�าไปย่อยท�าลาย  
   เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือ ส�าหรับมอบให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัด หรือน�าไปท�ากิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

  จากมาตรการการใช้กระดาษอย่างมีคุณค่า ท�าให้ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถลดการใช้กระดาษลงจ�านวน 2 ตัน และมีกระดาษที่เข้าสู่กระบวนการ 
  รีไซเคิลในกิจกรรม Shred2Share จ�านวน 6.02 ตัน ท�าให้ลดการตัดต้นไม้ไปกว่า 136 ต้น (กระดาษ 1 ตันใช้เยื่อต้นไม้ 17 ต้น: ข้อมูลจากอินโฟเซฟ)
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  Determining and Managing Remuneration
  According to Remuneration Management Policy, the Company requires performance evaluation of the management and employees  
  once a year by using KPI to evaluate the success at reaching work target.  Skills, working behaviors and social responsibility are  
  also used for evaluation, of which the results will be used for determining remuneration and career advancement of the employees.

  All in all, the Company realized that the feeling of being healthy and secure in life will enable employees to perform their duties  
  effectively, consistent with the Company’s mission of being in the top list of the employer of choice.

 • Recycling Paper
  For insurance business service, Paper is considered a necessary and significant material in the organization’s work processes, such  
  as issuing policies, letters, receipts, etc.  The Company, therefore, checked the amount of paper usage and encouraged employees  
  to reduce paper waste.

  Paper Usage Measures
  1. Limit the number of prints according to the position of the employee.
  2. Encourage document scanning instead of printing
  3. Campaign to reuse one sided paper
  4. Reuse envelops for internal letters
  5. Recycle Paper (Shred2Share)

  “Shred2Share” Paper Recycling Project
  Muang Thai Insurance Public Company Limited had participated in Shred2Share Project, the correct process to recycle paper  
  conducted by Infozafe Co., Ltd.
  • Shred is a process of collecting and destroying documents and information that has expired or no longer used by following  
   international standard process which can reduce environmental effects.
  • Share is to share for the better society and environment.  Infozafe Co., Ltd. would pay 2,000 Baht for every 1 ton of paper received  
   for recycling.  The money will be spent on school supplies and books which will be donated to provincial schools or on activities  
   that are beneficial to the society.

  The Paper Usage Measure had helped reducing paper usage for 2 Tons in 2018.  The Company has recycled 6.02 Tons of documents  
  in the Shred2Share project, reducing the tree cutting to more than 136 trees (1 ton of paper using 17 trees: data from Infozafe).

0492018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited



CSR After Process: กิจกรรมเพื่อสังคม
 • กำรตอบแทนสังคม ผ่ำนกิจกรรม จิตอำสำ”
  อำสำกล้ำใหม่เมืองไทย: เป็นโครงการที่ปลูกฝังการท�างานจิตอาสาตั้งแต่เป็นพนักงานใหม่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้รวมกลุ่มกัน ออกไปท�า 
  ความดี อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้ม ทั้งผู้ให้และผู้รับ ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วย กิจกรรมอาสา 
  กล้าใหม่เมืองไทยด�าเนินการต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2556 ถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ได้เกิดกิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทยต่อเน่ือง จ�านวน 8 รุ่น  
  มีพนักงานเข้าใหม่ร่วมกิจกรรม จ�านวน 87 คน 

CSR After Process: Activities for Society
 • Giving back to Society through Voluntary Activities
  MTI Newcomer Volunteers: a volunteer spirit cultivating project for new employees, allowing them to engage in community outreach,  
  creating smiles and happiness to both givers and takers and in the meantime creating good relationships between employees.   
  MTI Newcomer Volunteer project has been conducted since 2013 to date, making total volunteers of 8 generations by 2018 with  
  87 new employees joining.

  I love Muang Thai-I love Muang Thai on tour: allowing employees in head quarter office as well as in provincial sub branches creating  
  good activities for community with supporting expenses from the Company.  Employees at all levels can take part in social responsibility  
  activities for sustainable organizational development and help building a positive image for the organization, leading to a widely  
  acceptance from the public.

  ฉันรักเมืองไทย–ฉันรักเมืองไทย On Tour: สนับสนุนให้พนักงานทั้งท่ีประจ�าอยู่ส�านักงานใหญ่ และสาขาย่อยต่างจังหวัด ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ 
  กิจกรรมเพื่อสังคม แต่ละกิจกรรมจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ เพื่อออกไปท�าสิ่งดี ๆ เพื่อสังคม กิจกรรมนี้ท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมจากพนักงาน 
  ทุกระดับในการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์กร รวมถึงส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนอย่างกว้างขวาง พนักงานทุกคนได้ร่วมกัน 
  ขับเคลื่อนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
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 • Project on Supporting and Developing Quality of Life for Persons with Disability in Thailand
  Muang Thai Insurance Public Company Limited together with The Thai Chamber of Commerce, Thai Chamber of Commerce Foundation  
  and Muang Thai Smile Foundation have been conducting a project on supporting and developing quality of life for persons with  
  disability in Thailand since 2014 to date.  The project includes training workshop on agriculture and farming for people with disability  
  in Sa Kaeo, Rachaburi, Nakhonratchasima and Sakonnakhon Province, and specific training workshop for autistic children under  
  the care of Baan Kru Boon Choo Foundation, home for Special Children.  Muang Thai Insurance Public Company Limited is the  
  pilot company for other private sectors who wants to participate in empowering the life of people with disabilities.  In 2018, the Company  
  received the “Building a Good Society Award” from the Ministry of Social Development and Human Security, a reward that gave pride  
  to the Company for taking part in creating good quality society.

 • โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรไทย
  บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ร่วมกับหอการค้าไทย มลูนธิิหอการค้าไทย และมลูนิธิเมอืงไทยยิม้ ด�าเนิน โครงการส่งเสรมิและพัฒนา 
  คุณภาพชวิีตผูพิ้การไทย มาตัง้แต่ปี 2557 จนถึงปัจจบุนั โครงการแบ่งออกเป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารด้านเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว์ ส�าหรบั 
  ผูพ้กิารในพ้ืนทีจ่งัหวัดสระแก้ว ราชบรุ ีนครราชสมีา และสกลนคร และกิจกรรมฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านต่าง ๆ  ให้กับเดก็ออทสิตกิทีอ่ยูใ่นความดแูล 
  ของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ โดยเมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทน�าร่องโครงการ เพ่ือต้องการเป็นต้นแบบของภาคเอกชนอื่น ๆ ท่ีต้องการ 
  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งปี 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสร้างสรรค์สังคมไทยจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
  ของมนุษย์ ในฐานะหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมการมีงานท�าของคนพิการ นับเป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ  
  เพื่อร่วมสร้างสังคมที่มีคุณภาพ
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 • สนับสนุนกีฬำ
  เมืองไทยประกันภัยเป็นองค์กรท่ีให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม ตามแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กร 
  อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการกีฬา ด้วยความเชื่อว่าการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา จะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งตัวนักกีฬา ครอบครัว  
  ผู้ชม ชุมชน และประเทศชาติ 

  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจที่จะเล่นกีฬา และสนับสนุน 
  การพัฒนาศักยภาพ เพื่อท�าตามความฝันในการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป รวมถึงการสนับสนุนกีฬาในระดับประเทศ ทั้งสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. และ 
  ฟุตบอลทีมชาติไทย 

  สนับสนุนสมำคมกีฬำฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์
  บรษิทัฯ ให้การสนบัสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์มาอย่างต่อเนือ่ง ด้วยวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้การส่งเสรมิฟุตบอล 
  ทีมชาติไทย โดยเฉพาะในทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ทุกรุ่นอายุ ทุกระดับ ไปสู่ความส�าเร็จในระดับนานาชาติ

  สนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย ทัพชบำแก้ว
  การสนับสนุนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นมากกว่าการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา เพราะการสนับสนุนฟุตบอลหญิงเป็นเหมือนการสร้าง 
  ความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นระหว่างชายกับหญิง ให้ฟุตบอลหญิงเป็นท่ีรู้จัก และผลักดันฟุตบอลหญิงจนไปสู่ความส�าเร็จสูงสุด ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ี 
  ผ่านมานักฟุตบอลหญิงได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของผู้หญิง ในปี 2561 นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 
  สามารถคว้าแชมป์อาเซียนได้เป็นสมัยที่ 4 และสร้างประวัติศาสตร์ได้สิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน 
  (2558 และ 2562) นับเป็นความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬา และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ 

  สโมสรกำรท่ำเรือ เอฟ.ซี.
  เริ่มต้นจากแนวคิดท่ีบริษัทฯ ต้องการพัฒนาวงการฟุตบอลลีกในประเทศไทย ให้มีระดับมาตรฐานเทียบเท่ากับสากล และพัฒนานักกีฬาเพ่ือติด 
  ทมีชาต ิหรอืเล่นในระดบัสากล อันจะน�าประโยชน์มาสูว่งการกีฬาฟุตบอลไทยต่อไป บริษทัฯ จงึให้การสนบัสนนุสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซ.ี ต่อเน่ืองเป็น 
  ปีที่ 4 ปัจจุบันสโมสรฯ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ “ไทยลีก 1” (T1) รายการแข่งขันฟุตบอลสูงสุดของประเทศไทย และเข้าร่วมการแข่งขัน 
  ฟุตบอลถ้วยในรายการต่างๆ อาทิ ช้างเอฟเอคัพ โตโยต้า ลีกคัพ เป็นต้น ซึ่งผลงานของสโมสรคือการท�าผลงานอยู่ในอันดับที่ 3 ของรายการแข่งขัน 

  สนับสนุนฟุตบอลระดับเยำวชน
  บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน ในการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์สู่ 
  การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนมุ่งมั่นสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอันจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต

  บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคา จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ประกอบ 
  ด้วย นักกีฬา จ�านวน 3 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรายการ 
  ต่างๆ ในนามอะคาเดมีของสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. อาทิ ไทยแลนด์ยูธลีก เพื่อฝึกฝนทักษะทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ 
  ในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ ควบคู่ไปพร้อมกับการศึกษาภาคบังคับ
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 • Project on Sports Sponsorship
  Muang Thai Insurance Public Company Limited has given importance to the operations of social responsibility activities in accordance  
  with the corporate society responsibility for sustainable development policy, especially sports sponsorship.  The Company believes  
  that sport promotion would result in development that covers thoroughly, from the athletes, their families, audiences, to the community  
  and the nation.

  Throughout the past, the Company has been providing sports promotion by inspiring children and youth to play sports and  
  encouraging the capacity development to follow their dream of becoming a professional athlete including supporting sports at the  
  national level, both the Port Football Club and Thai National Football Team.

  The Football Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King Sponsorship
  The Company had continuously supported The Football Association of Thailand under the Patronage of His Majesty the King with  
  the main objective to promote Thailand National Football Team, especially the national female players in all ages and levels, to achieve 
  the international success.

  Thailand Women’s National Football Team (nicknamed Chabakaew) Sponsorship
  Supporting Thailand Women’s National Football Team is not just supporting the athletic potential, but also creating equality between  
  men and women, making Women’s football well known and achieving the ultimate success.  Throughout the past, female football  
  players had shown their determination and dedication to prove the ability of women.  In 2018, the team won the ASEAN Championship  
  for the 4th time and made history when entering the women’s world football championship for the 2nd time in a row (2015 and 2019).   
  This was the great success for the athletes and a pride for the entire nation.

  Port Football Club Sponsorship
  Start with the idea of developing Thai football league to meet the international standards as well as developing the capacity of  
  the athletes to be able to play in national team or internationally.  The Company has been sponsoring Port Football Club for the 4th 
  consecutive years.  Port F.C. currently plays in “Thai League 1” (T1), the country’s premier football competition.  The club also joined  
  other competitions such as Chang FA Cup Championship and Toyota League Cup Championship and ranked number 3 in the  
  championship standings.

  Youth Football Sponsorship
  The Company realizes the importance of promoting youth development therefore provides young athletes trainings to develop  
  their capacity and enhance skills and experience in order to become professional athletes and national team football players, who are  
  the pride of the country in the future.

  The Company had cooperated with Patumkongka School to start a project of football player development for excellence since 2015,  
  for 4 consecutive years.  The young athletes in this project were divided into 3 groups: younger than 15 years old, over 15 to under  
  17 years old, and 17 to under 19 years old and were able to enter various Youth Football Competitions, such as Thailand Youth League,  
  under the name of Academy Port F.C.  This is to improve both physical and mental skills of the young athletes, giving them  
  inspirations to be professional football players, and at the same time not missing out on schooling.
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Progression in 2018

ควำมก้ำวหน้ำในปี 2561

ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำนั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) มีกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO/IEC 27001: 2013
 มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ว่าระบบงานและข้อมูล 
 สารสนเทศท่ีได้รับบริการจากทางบริษัทฯ ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด�าเนินธุรกิจขององค์กร โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและระบบ 
 สารสนเทศจากภัยคุกคามจากผู้บุกรุกทางไซเบอร์ อีกท้ังความส�าเร็จในคร้ังน้ียังสามารถต่อยอดท�าให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองการปฏิบัติตามขอบเขต 
 ของประกาศ “เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภยั การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงนิหรอืค่าสนิไหมตามสญัญาประกันภยั 
 โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ  
 มีความพร้อมและความสามารถในการด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

2. การเปิดตัว Muang Thai Friends Club (เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ)
 บริษัทฯ ได้เปิดตัว MuangThai Friends Club (เมืองไทย เฟรนด์ส คลับ) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 มุ่งเน้นการให้บริการเพื่อเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น  
 โดยเป็นคลับของเพ่ือนที่จะมามอบความพิเศษจากเพ่ือนถึงเพ่ือนด้วยสิทธิพิเศษท่ีหลากหลาย ส่วนลดจากร้านค้าชั้นน�ามากมาย ภายใต้คอนเซ็ปต์  
 “Your Friend Forever เพ่ือน...ที่พร้อมดูแลกันตลอดไป” โดยลูกค้าเมืองไทยประกันภัยสามารถสมัครเป็นสมาชิกและรับสิทธิต่าง ๆ ง่าย ๆ ผ่านบัตร 
 สมาชิก (Member Card) หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ “Muang Thai Friends” โดยแบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่ Food & Drink, Health, 
 Auto, Beauty,Travel, Home, Entertainment และ Others

3. การน�าเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการท�างานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 บริษัทฯ มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทฯ โดยน�า Business Process Management Platform (BPMP) มาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ 
 ท�างานให้มีประสิทธิภาพ โดยน�าข้อมูลเก่ียวกับเวลาในการท�างานจากแต่ละกระบวนการท�างานท่ีเกิดข้ึนจริงในแต่ละข้ันตอน เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุง 
 กระบวนการท�างานเพ่ือการให้บริการที่ดีย่ิงข้ึน และในกระบวนการท�างานที่มีปริมาณมาก และท�าในลักษณะซ�้ากันในรูปแบบเดิม บริษัทฯ ก็ได้น�าเอา 
 เทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์ Robotic Process Automation (RPA) มาใช้ให้การท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงานได ้
 ในอนาคต โดยระบบดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยท�างานแทนมนุษย์ ช่วยรองรับการท�างานที่มีประมาณเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2561  
 เป็นช่วงเริ่มต้นในการศึกษาและพัฒนาระบบ และได้ด�าเนินการเสร็จไปแล้วจ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ กระบวนการต่ออายุประกันภัยอัตโนมัต ิ
 ส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กระบวนการค้นหาข้อมูลสินไหมเพื่อการพิจารณารับประกันภัยรถยนต์ กระบวนการทางด้านเทคโนโลย ี
 สารสนเทศเพ่ือสรปุปิดงานประจ�าวัน และกระบวนการทางการเงนิเพ่ือดาวน์โหลดข้อมลูการเงนิจากธนาคาร อกีทัง้ยังมโีครงการท่ีก�าลงัจะเร่ิมด�าเนินการ 
 ในปี 2562 อีกจ�านวน 22 โครงการ จึงจ�าเป็นที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ เพ่ือสร้างความช�านาญและ 
 น�าความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการท�างานของหน่วยงานตนเอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ศึกษาและพัฒนาการให้หุ่นยนต์ Chatbot ในระยะแรก 
 เพื่อให้ข้อมูลในเบื้องต้นกับลูกค้าได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว และยังคงมุ่งพัฒนา Chatbot ในระยะต่อไปให้มีการพัฒนาการให้บริการมากยิ่งขึ้น
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In 2018, Muang Thai Insurance Public Company Limited had various progressions as follows:

1. International IT Standard Certification ISO/IEC 27001: 2013
 The ISO/IEC 27001: 2013 Standard is a standard which the Company will use to build confidence for its customers that its system and  
 information provided to them is safe under efficient management and security and has been continuously improved to meet business  
 needs of the organization.  The Company also demonstrates its commitment in protecting customer information and IT systems from cyber  
 crime threats.  In addition, this success will lead the Company to next stage where it has been certified for compliance with the 
 Notification on “the Regulations and Procedures on Issuing Insurance Policy, Selling Insurance and Claim Payment under the Insurance  
 Contract using Electronic Method B.E. 2560” by the Office of Insurance Commission.  So, this is to confirm that the Company is ready and  
 capable of conducting Non-Life insurance business using secure and stable IT system.

2. Muang Thai Friends Club
 On 3rd September 2018, the Company had launched Muang Thai Friends Club, a friend’s club that brings specialties, including various  
 privileges and discount benefits, from friends to friends, with the objective of getting closer to customers by focusing on service  
 provided, under the concept “Your Friend Forever”.  Customers of Muang Thai Insurance Public Company can easily apply for membership  
 and receive privileges through mobile application, “Muang Thai Friends” or via Member Card.  The privileges can be divided into 8  
 categories: Food&Drink, Health, Auto, Beauty, Travel, Home, Entertainment and others.

3. Applying Various ธechnologies to Work Processes for Effective Management 
 The Company focuses on work process development by applying Business Process Management Platform (BPMP) to the work process  
 for an efficient improvement.  The actual data of working time from each sequence of work will be collected and used for improving work  
 processes.  Moreover, the Company has applied Robotic Process Automation (RPA) to the repetitive multi-step process for an effective  
 work progress and for operating cost reduction in the future.  RPA is a computer software designed to replace human in doing repetitive  
 work and helps on managing  heavy workload.  The research and system development had begun in 2018 and 4 projects had been  
 completed which were Automatic renewal for P.A. insurance policy, Claims data searching for Motor-underwriting assesment, Information  
 Technology Process for summarizing daily tasks, and Financial Process for downloading financial data from Banks. Additionally, another  
 22 projects are waiting to be launched in 2019, therefore, it is necessary to encourage the Company’s personel in learning these 
 technologies, for knowledge and expertise of the work process in each department.  Besides, the Company has developed the Chatbot  
 in the early phase, to be able to quickly provide initial information to customers for their convenience and still continued developing  
 the Chatbot by increasing more services in the next phase.
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4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • แผนประกันภัย “สินเชื่อรถช่วยได้โครงกำร K-Car KBank” (ทำยำทไร้กังวล)
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ขายคู่กับสินเชื่อรถยนต์โครงการ K-Car KBank ให้ความคุ้มครองดังนี้
  1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม/ 
   ท�าร้ายร่างกาย)
  2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  3. ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

 • แผนประกันภัยรถยนต์ “เมืองไทย 2+ คุ้มเว่อร์”
  แผนประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ ส�าหรับลูกค้าทุกช่องทางของบริษัทฯ ท่ีมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษคือ
  1. คุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม
  2. คุ้มครองรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ
  3. ชดเชยค่าเดินทางระหว่างน�ารถเข้าอู ่ซ ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งกรณีผู ้ ขับข่ีรถยนต์เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด 
   (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)

 • แผนประกันภัยรถยนต์ “เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์”
  แผนประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+ ส�าหรับลูกค้าทุกช่องทางของบริษัทฯ ท่ีมอบความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษคือ
  1. คุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม
  2. คุ้มครองรถเสียหายทั้งคันจากอุบัติเหตุ
  3. ชดเชยค่าเดินทางระหว่างน�ารถเข้าอู ่ซ ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก ทั้งกรณีผู ้ ขับข่ีรถยนต์เป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด  
   (ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี)

 • แผนประกันภัย “Petsurance & Petsurance Plus” (โรงพยำบำลสัตว์ทองหล่อ)
  แผนประกันภัยสัตว์เลี้ยง ส�าหรับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นแบบ 2 แบบ คือ 1. แบบมีไมโครชิป และ  
  2. แบบไม่มีไมโครชิป ดังนี้
  แผนประกันภัย Petsurance
  1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก)
  แผนประกันภัย Petsurance Plus
  1. เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือการเจ็บป่วย
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
  3. ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
  4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง (ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก)
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4. New Product Development
 • P.A. for K-Car on K-Auto Finance loan by KBank (Tayart Raikangwon)
  Personal Accident Insurance sold together with K-Auto Finance Loan package by Kbank.  The coverage is as follows:
  1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or total permanent disability from accident (including murder or assault)
  2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or total permanent disability from riding on or traveling by motorcycle
  3. Funeral Expense from the death by accident or illness

 • Muang Thai 2+ Kumver
  Motor Insurance Type 2+ for the company’s customers.  Extra coverage is as follows:
  1. Cover in case of damage from flood
  2. Cover in case of total loss from accident
  3. Compensation for mileage after an accident, either the driver is at fault or not (not more than 3 times a year)

 • Muang Thai 3+ Kumver
  Motor Insurance Type 3+ for the company’s customers.  Extra coverage is as follows:
  1. Cover in case of damage from flood
  2. Cover in case of total loss from accident
  3. Compensation for mileage after an accident, either the driver is at fault or not (not more than 3 times a year)

 • Petsurance & Petsurance Plus (Thonglor Pet Hospital)
  Pet Insurance for customers via Thonglor Pet Hospital and is divided into 2 categories, 1. Pet with microchip, 2. Pet without microchip.   
  Coverage is as follows:
  Petsurance Plan
  1. Death by accident or sickness
  2. Medical expenses after accident
  3. Third party liability for the actions of insured pet (liability for bodily injury and death of the third party)
  Petsurance Plus Plan
  1. Death by accident or sickness
  2. Medical expenses caused by accident
  3. Medical expenses caused by illness
  4. Third party liability for the actions of insured pet (liability for bodily injury and death of the third party)
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 • แผนประกันภัย “SMEs Health Group”
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม รองรับส�าหรับกลุ่มลูกค้า SMEs ความคุ้มครองแบ่งเป็นแบบ Itemized (จ�ากัดผลประโยชน์แต่ละรายการ)  
  และแบบ Lump Sum (แบบเหมาจ่าย) โดยแบบประกันภัยมี 4 แบบให้เลือก ซึ่งมี 3 หมวดความคุ้มครองหลัก ดังนี้
  1. การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยใน)
   1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
   1.2 ค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการทั่วไป
   1.3 ค่ารักษาโดยการผ่าตัด
   1.4 ค่าดูแลโดยแพทย์
  2. การชดเชยรายได้จากการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม (กรณีไม่เรียกร้องผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการรักษา 
   พยาบาลกรณีเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน)
  3. ผลประโยชน์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)

  และ 3 ความคุ้มครองเพิ่มเติม ดังนี้
  1. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยนอก)
  2. ผลประโยชน์การรักษาทางด้านทันตกรรม
  3. การคลอดบุตร

 • แผนประกันภัยกำรเดินทำง “เมืองไทย HAPPY Mile Travel”
  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ HAPPY Mile Travel ปัจจุบันมีการขายส�าหรับกลุ่มลูกค้าทุกช่องทางของบริษัทฯ โดยเพ่ิมความคุ้มครอง 
  เพื่อประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย ดังนี้
  1. เพิ่มความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
  2. ขยายอายุการรับประกันภัย โดยคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี

 • แผนประกันภัยอัคคีภัย “เมืองไทย อยู่ดีมีสุข”
  แผนประกนัอัคคภียัส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยั ส�าหรบัลกูค้าทกุชอ่งทางของบริษัทฯ ให้ความคุม้ครองประกนัอคัคภียัมาตรฐาน + ความคุม้ครองภยัธรรมชาติ  
  (น�้าท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ) + โจรกรรม (จร.2) + ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  1. สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจาก
   1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยจากการปล่อย รั่วไหล หรือล้นออกมาของน�้าหรือไอน�้า 
    จากอุปกรณ์ท่ีช�ารุด ภัยจากการถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�าอันมี 
    เจตนา คุ้มครองตามจริงไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัย (ข้ึนอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย) ภัยต่่อเครื่องใช้ไฟฟ้้า  
    ทรัพย์สินส่วนบุคคล โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง ตามทุนประกันภัยที่ก�าหนด
   1.2. ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น�้าหรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ  
    ภัยจากน�้าท่วม 
  2. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์
  3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
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 • SMEs Health Group
  Group Accident and Health Insurance designed for SMEs customer and can be divided into two groups: Itemized (limited benefits for  
  each item) and Lump Sum (Lump sum payment).  There are 4 options of package with 3 main types of coverage as follows:
  1. Medical treatment received in during hospitalization or medical facility (Inpatient)
   1.1  Room, board and nursing service fees
   1.2  Medical treatment fees and general service fees
   1.3  Surgical fees
   1.4  Physician service fee
  2. Income compensation during hospitalization or in medical facility (In case of no claim on medical treatment during inpatient  
   hospital admission)
  3. Personal Accident Insurance (Aor.Bor.2)

  Plus additional 3 coverage as follows;
  1. Medical treatment that does not require hospital admission (Outpatient)
  2. Dental treatment expenses
  3. Maternity

 • Muang Thai HAPPY Mile Travel
  Travel Insurance for oversea travelling called Happy Mile Travel for the company’s customers.  Extra coverage is as follows:
  1. Continued Medical Treatment in Thailand
  2. Age limit extended to 80 years old

 • Muang Thai HAPPY Living
  Property Insurance for the company’s customers with standard fire insurance coverage, coverage on natural disaster (flood, earthquake,  
  windstorm and hailstorm), theft (burglary 2) and third party liability
  1. Damage against the buildings and properties in the buildings caused by;
   1.1 fire; lightening; explosion; aircrafts including items dropped from there; discharge, leak or overflow of water or steam  
    caused by machine failure; collision from vehicles or beasts of burden; strike; riots or related intentional actions;  
    coverage is per actual damage but not exceed sum insured (depends on property value of each insured); electrical  
    appliance; personal property; antiques or artifact; temporary accommodation rental payment; and cost of firefighting  
    according to sum insured.
   1.2 loss or damage from windstorm, earthquake, volcano eruption or undercurrent or tsunami, hail and flood
  2. Burglary with trace of forcible entry and robbery
  3. Third party liability
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 • แผนประกันภัย “Muang Thai Smile Traveller”
  แผนประกันภัยอบุตัเิหตเุดนิทางในประเทศไทย ปัจจบุนัมกีารขายส�าหรบักลุม่ลกูค้าต่างประเทศท่ีจะเดนิทางเข้ามาในประเทศไทย โดยมกีารเพ่ิมแผน 
  ประกันภัยที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากข้ึน ตามความต้องการของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความ 
  คุ้มครองทั้งหมดเป็นดังนี้
  1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.1)
  2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
  3. การบอกเลิกการเดินทาง
  4. การลดจ�านวนวันเดินทาง
  5. การจี้โดยสลัดอากาศ (2,000 บาท/12 ชั่วโมง)
  6. การล่าช้าของเที่ยวบิน (ล่าช้าตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไป)
  7. การสูญเสีย/เสียหายของกระเป๋าเดินทาง
  8. การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
  9. ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
  10. บริการความช่วยเหลือในการเดินทาง 
   • บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ส่งกลับประเทศ การส่งศพกลับประเทศ
   • บริการวางเงินประกันค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาล
   • บริการข้อมูล/ค�าแนะน�าในการเดินทาง
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 • Muang Thai Smile Traveller
  Travel Insurance in Thailand package of which target market are inbound foreigners travelling to Thailand.  This package had been  
  modified for a better response to the needs of tourists according to the request from Tourism Authority of Thailand. Coverage is  
  as follows:
  1. Personal Accident Insurance (Aor.Bor.1)
  2. Medical expense due to accident and illness
  3. Trip cancellation
  4. Trip curtailment
  5. Aircraft Hijacking (2,000 Baht/12hours)
  6. Travel delay (from 6 hours and over)
  7. Loss of or damage to personal baggage
  8. Baggage delay
  9. Personal liability
  10. Travel assistant services
   • Emergency medical evacuation, repatriation and/or repatriation of mortal remains
   • Guarantee of medical expense incurred during hospitalization
   • Assistance services during the Trip

0612018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited



Remuneration of the Directors and the Executives
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561
ค่าบ�าเหน็จ 8,500,000 บาท

ค่าตอบแทนประจ�า และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6,110,000 บาท

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนประจ�า
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

(บาท)

1.  นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 600,000.00 - - 600,000.00

2.  นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 480,000.00 - - 480,000.00

3.  นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า 480,000.00 - - 480,000.00

4.  นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า 360,000.00 - - 360,000.00

5. นายสาระ  ล�่าซ�า 360,000.00 - - 360,000.00

6.  นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 360,000.00 150,000.00 40,000.00 550,000.00

7. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 360,000.00 100,000.00 60,000.00 520,000.00

8. นายคิม  ชี  ยิป 360,000.00 - - 360,000.00

9. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00

10. นางปุณฑริกา  ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00

11. นายพิลาศ  พันธโกศล 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

12. นายกฤษฎา  ล�่าซ�า 360,000.00 - - 360,000.00

13. นายแฟรงค์  โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน 360,000.00 - - 360,000.00

14. นางสาวสุพัชนา  พัฒน์พงศ์พานิช1 240,000.00 - 20,000.00 260,000.00

15. นายประเวช  องอาจสิทธิกุล2 240,000.00 - - 240,000.00

รวม 5,640,000.00 350,000.00 120,000.00 6,110,000.00

1	 ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระและกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	 25	 เมษายน	2561	และลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561

2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	25	เมษายน	2561

คณะอ�านวยการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2561
• บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 59.34 ล้านบาท

• บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่น เงินสมทบทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ค่าพาหนะ ค่าวิชาชีพ และเงินส�ารองเกษียณอายุ ส�าหรับผู้บริหาร 

รวมทั้งสิ้น 10.81 ล้านบาท
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Remuneration for the Directors for the year 2018
Director’s Bonus 8,500,000 Baht

Fixed Remuneration Fee and Meeting Fee for the Directors 6,110,000 Baht

List of Directors Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Fixed Remuneration Fee 
and Meeting Fee for the 

Directors (Baht)

1. Mr. Photipong  Lamsam 600,000.00 - - 600,000.00

2. Mr. Jingjai  Hanchanlash 480,000.00 - - 480,000.00

3. Mrs. Nualphan  Lamsam 480,000.00 - - 480,000.00

4. Mrs. Sujitpan  Lamsam 360,000.00 - - 360,000.00

5.  Mr. Sara  Lamsam 360,000.00 - - 360,000.00

6. Mr. Chusak  Direkwattanachai 360,000.00 150,000.00 40,000.00 550,000.00

7. Mr. Asoke  Wongcha-um 360,000.00 100,000.00 60,000.00 520,000.00

8. Mr. Kim  Chee  Yip 360,000.00 - - 360,000.00

9. Mr. Somkiat  Sirichatchai 360,000.00 - - 360,000.00

10. Mrs. Puntrika  Baingern 360,000.00 - - 360,000.00

11. Mr. Pilas  Puntakosol 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

12. Mr. Krisada  Lamsam 360,000.00 - - 360,000.00

13. Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen 360,000.00 - - 360,000.00

14. Ms. Supatchana  Patpongpanit1 240,000.00 - 20,000.00 260,000.00

15. Mr. Pravej  Ongartsittigul2 240,000.00 - - 240,000.00

Total 5,640,000.00 350,000.00 120,000.00 6,110,000.00

1	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	April	25,	2018,	and	Resigned	from	the	Independent	Director	
and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2018

2	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	on	April	25,	2018

The Executive Committee, the Investment Committee and the Risk Management Committee do not have remuneration to the members.

Remuneration of the Executives in 2018
• The Company paid salary and bonus to the Executives in total 59.34 Million Baht.

• The Company paid other remunerations such as Provident Fund, social security, car allowance, professional fees and retirement benefits 

to the Executives in total 10.81 Million Baht.
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Remuneration of the Directors and the Executives (Continued)
ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2561

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จ�านวนเงิน (บาท)

1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 1,250,000

2 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส - 3 ไตรมาส นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 690,000

รวม 1,940,000

ค่าบริการอื่นปี 2561

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ

จ�านวนเงิน (บาท)

จ่าย
ระหว่างปี

จะจ่าย
ในอนาคต

1 ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยงงวด 6 เดือนและประจ�าปี

นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 180,000 380,000

2 การตรวจสอบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ นายพรชัย  กิตติปัญญางาม/บริษัท บัญชีกิจ จ�ากัด - 80,000

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานจ�านวน 1,298 คน และมีค่าตอบแทนจ�านวน 819.15 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน 

โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น ๆ
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Auditor’s Remuneration
Audit Fees in 2018

No. Type of Services Auditor’s Name Amount (Baht)

1 Audit the annual financial statements Mrs. Nonglak  Pumnoi/EY Office Limited 1,250,000

2 Review the quarterly financial statements - 3 quarters Mrs. Nonglak  Pumnoi/EY Office Limited 690,000

Total 1,940,000

Non-Audit Fees in 2018

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

Mrs. Nonglak  Pumnoi/EY Office Limited 180,000 380,000

2 Review of provident fund Mr. Pornchai  Kittipanya-ngam/Bunchikij Co., Ltd. - 80,000

Employees’ Compensation
As at 31 December 2018, the Company had 1298 employees and their compensation of Baht 819.15 million.  The compensation includes 

salaries, wages, over-times, bonuses, provident fund, other welfare and benefits.
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Related Party Transactions (Continued)
รายการระหว่างกัน (ต่อ)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกนัดงักลา่วข้างต้นได้เปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต โดยรายการระหว่างกนัทีเ่กดิ  

เป็นรายการที่สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง รายการที่เกิดขึ้น 

เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป ตามกลไกตลาดที่มีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ การลงทุนในประเภทต่าง ๆ  อาทิ เงินฝากธนาคาร และ

การถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความหลากหลายในประเภทการลงทุนในด้านการประกันภัย รายการ

ระหว่างกันที่เกิดขึ้น อาทิ เบี้ยประกันภัย ค่าสินไหมทดแทน ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเป็นไปตามลักษณะและวิธีปฏิบัติในการ

ด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพื่อการเติบโตของธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคู่ค้าพันธมิตร กรณีการเรียกร้องสินไหม บริษัทฯ มีกระบวนการ

พิจารณาสินไหมที่เป็นมาตรฐาน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกรายของบริษัทฯ ทั้งนี้การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ค�านึง

ถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันท่ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้น  

ได้มกีารก�าหนดเงือ่นไขต่าง ๆ  ว่าเป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาดซึง่มเีงือ่นไขไม่แตกต่างจากบคุคลภายนอก และไม่มผีูม้ส่ีวนได้เสยี 

มีส่วนในการอนุมัติให้กระท�ารายการระหว่างกันใด ๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียท�ารายการระหว่างกัน แต่หาก 

มรีายการระหว่างกันเกิดขึน้ก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกต ิซึง่เป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขท่ีไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบงัคับ 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึง 

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะ 

ด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และโดยให้เป็นไปในราคายุติธรรมตามสภาพตลาดในลักษณะธุรกิจท่ัวไป 

นอกจากนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ
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Necessity and Justification of Transactions
The above related party transactions have been disclosed in the notes to financial statements audited by the Auditor.  The transactions were 

conducted to support the Company’s operations and business development with continuous and stable growth.  Those transactions were in 

the normal course of business under market conditions with normal pricing and return.  The various forms of investment such as bank deposits 

and shareholdings in related companies represented the Company’s investment approach in order to manage and diversify investment portfolio 

appropriately.  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 as business growing.  Business operations have been 

performed through various alliance partners.  Claim transactions have been reviewed under standard claim process which is similar practice 

of claim service to all customers.  The Company has conducted those transactions by considering on maximum benefits to the Company.

Measures/Procedures for Approval of Related Party Transactions
The above related party transactions are specified conditions in compliance to the regular trade in the market price which do not have different 

conditions than those of the outsiders and no stakeholders involved in the approval of any related party transactions.  However, the Company 

does not have the policy to support the stakeholders to conduct the related party transactions.  If there will be any related party transaction, it 

will 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 item.

Policy or Trend of Making the Related Party Transactions in the Future
For the related party transactions of the Company which will take place in the future, the Company shall implement with transparency per 

the Good Corporate Governance of the Company and in accordance with the fair price and the market condition of the general business 

characteristics.  Apart from that, the Company shall comply with the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992), rules, notifications, 

orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, including the compliance to the provisions concerning the disclosure of information 

on making the related party transactions and the procurement or sale of the important assets of the Company.

Nevertheless, if there will be any related party transaction with the individual who may have the conflict of interest or the vested interest in the 

future, the Company shall disclose in the notes to the annual financial statements.
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บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2560  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ฝ่าย

บริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าที่ในการน�านโยบายท่ีก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้ และรายงานผลให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวน และส่งหน่วยงานก�ากับดูแล

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ

องค์กร มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยงดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

Risk Factors and Risk Management
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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The Company has provided the comprehensive risk management per the notification of the Office of Insurance Commission (OIC) on 

the criteria, procedure and condition for determining the minimum standard of risk management in the Non-Life insurance business 

B.E. 2560 (2017).  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 reviewed, 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
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1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงจากการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงานหลกัท่ีรับผดิชอบโดยตรงเก่ียวกับการตดิตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจยัปัจจยัความเสีย่งด้าน

กลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และน�าเสนอผลให้กับผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งสายงานและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ โดยในการตัดสินใจในเรื่องที่ส�าคัญ 

จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ และเตรียมการต่าง ๆ อย่างเป็นขั้นตอนและสอดคล้องกัน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

•	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการก�าหนดราคา

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทานความ

เหมาะสมของความคุม้ครอง รวมท้ังได้ใช้วธีิการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยทีย่อมรบัโดยทัว่ไปในการก�าหนดอตัราเบีย้ประกันภัย เพ่ือให้แน่ใจว่า

อัตราเบี้ยประกันภัยที่ก�าหนดขึ้น เพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ เมื่อมีการน�าไปใช้แล้ว จะติดตามผลการด�าเนินงานของผลิตภัณฑ์

แต่ละตัว เพื่อพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และอย่างไร

 นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมิน

ความเสีย่งต่าง ๆ  อย่างรอบด้านและหาวิธีการจดัการท่ีเหมาะสมส�าหรบัการด�าเนนิการให้ผลติภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความ

คาดหวัง

•	 การขายและการบริหารช่องทางการจ�าหน่าย

 การขายและการบริหารช่องทางจ�าหน่ายมีความส�าคัญต่อการแสวงหาและควบคุมรายได้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในด้าน

จ�านวนเงินและสัดส่วนของเบี้ยประกันภัย ฝ่ายขายจะท�าหน้าที่หลักในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่องทางการขายทั้งหมด รวมท้ัง

ช่วยในการประสานงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในการน้ี ฝ่ายขายจะต้องติดตามยอดขายของช่องทาง 

ทีร่บัผดิชอบและรายงานให้กับผูบ้รหิารสายงานอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้มกีารตดิต่อสือ่สารปัญหาและอปุสรรคจากภายนอกให้กบัหน่วยงานภายใน 

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาท่ีเกิดความเสียหายท่ีเบ่ียงเบนจากสมมุติฐานท่ีใช้ในการก�าหนด 

อัตราเบี้ยประกันภัย การค�านวณเงินส�ารอง และการพิจารณารับประกันภัย

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การพิจารณารับประกันภัย

 บรษิทัฯ จะพิจารณาอย่างละเอยีดถึงระดบัความเสีย่งภยัทีร่บัโอนว่าอยู่ในระดบัทีบ่รษิทัฯ รับเสีย่งได้หรอืไม่ โดยองิจากคูม่อืและอตัราเบีย้ประกันภัย 

ที่ก�าหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวท้ังในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของ

ความเสีย่ง ส�าหรบัความเสีย่งภัยท่ีอยู่ในระดบัสงูเกนิกว่าบรษิทัฯ จะสามารถรบัไว้ได้เองเพียงล�าพัง ได้จดัการให้มกีารถ่ายโอนความเสีย่งต่อไปยัง 

ผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อท้ังวิธีท่ีเป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีที่เป็นการท�าเฉพาะราย ซึ่งการเลือกผู้รับประกันภัยต่อ  

จะพิจารณาท่ีความมัน่คงทางการเงนิเป็นอนัดับแรก นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมกีารบรหิารพอร์ตการรบัประกันภยัให้มสีดัส่วนของการประกันภัยต่าง ๆ   

อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของบริษัทฯ

Risk Factors and Risk Management (Continued)
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
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• Strategic Risk
 Strategic Risk means the risk which may arise from the determination of policies, strategies, business plans and the improper 

implementation or the inconsistence with the internal factors and external environment.

 Risk Management Guideline 
 The Corporate Strategy and Business Development 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.

•	 Product	Development	and	Premium	Pricing

 New products and premium rates must be prior approved by the Product Development Committee (PDC) which consists of 

the representatives from all relevant departments.  The Committee will review the suitability of the coverage, including the use  

of widely-accepted actuarial methods to determine the premium rate to ensure that the premium rate is adequate, suitable 

and competitive.  Once launched, each product performance will be monitored to see if there is any necessity to revise 

the coverage or premium rate.

 Moreover, when a new product is requested, the related units will provide all necessary information in order to help assessing  

all risk factors associated with the new product and find suitable method to ensure that the product can be developed 

and the sales volume target can be achieved.

•	 Sales	and	Distribution	Channel	Management

 Sales and distribution channel management are critical to acquire and control premium in line with the Company’s target for 

both amount and proportion.  Sales Department takes the main role in presenting products to the prospect insured via all  

distribution channels and coordinating with the related parties to ensure that the sales target can be achieved.  In this regard,  

the Sales Department has to monitor the business volume from the channels that they are responsible and to regularly 

report to the Group Head.  The problem and obstacle will be identified and communicated among all related functions 

to ensure that such problem will be solved efficiently.

2. Insurance Risk
 Insurance Risk means the risk which may arise from the fluctuation in the frequency, severity and timing of loss which may be  

deviated from the assumption used in determining the premium rate, reserve calculation and underwriting.

 Risk Management Guideline
•	 Underwriting

 The Company will thoroughly consider the acceptable level of risk taken by referring to the handbook and the predefined 

premium rates, to monitor and control the proper risk diversification, not aggregate by geography and size of risk.  Risk 

that has the level higher than the Company can retain will be ceded to the reinsurers, through annual treaty reinsurance 

contract and facultative reinsurance, which the Company will select the reinsurers by considering their financial stability as 

the first priority.  The Company also prudently manages the proportion of insurance portfolio, for both underwriting result and  

in line with the strength and the target of the Company.
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•	 การจัดการสินไหม	และการส�ารองค่าสินไหมทดแทน

 การต้ังเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับ โดยท่ัวไปค�านวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยท่ีได้รบัอนญุาตจากหน่วยงานก�ากับดูแล มกีารติดตามและวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของเงินส�ารอง มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณา

สินไหมประกันภัยทั่วไป พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส�ารองของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินส�ารองที่ตั้งไว้อยู่

ในระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

 บรษิทัฯ ได้จดัท�ากลยุทธ์การบรหิารการประกันภัยต่อทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร และสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ 

ก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของกรอบการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ท่ีจะต้องได้รบัการทบทวน  

และผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการก�ากับการประกันภยัต่อ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะอ�านวยการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ตามล�าดบั โดยประกอบด้วยกระบวนการคดัเลอืกแผนประกันภยัต่อทีเ่หมาะสม การน�าไปปฏิบตัใิช้ การตรวจสอบและตดิตาม การทบทวน การควบคมุ  

และการจดัท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องการประกันภัยต่อของบรษิทัฯ โดยพิจารณาถึงความเสีย่งท่ียอมรบัได้ของบริษทัฯ ต้นทนุทางการเงนิโดยเปรยีบเทียบ 

สถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมกับลกัษณะ ขนาดและความซบัซ้อน 

ทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

 บริษัทฯ มีการก�าหนดขีดจ�ากัดการกระจุกตัวส�าหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น

1. ก�าหนดการกระจกุตวัของผูร้บัประกันภัยต่อท่ีเข้าร่วมในสญัญาประกันภยัต่อ โดยค�านึงถึงขนาดของสญัญาประกันภัยต่อ และสดัส่วนท่ีจดัสรร 

ให้กับผูร้บัประกันภัยต่อแต่ละราย โดยพิจารณาล�าดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงนิของผูร้บัประกันภัยต่อประกอบด้วย เพ่ือป้องกันการกระจกุตวั 

ที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป 

2. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้น�าในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 

หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การบริหารเงิน

 เพ่ือรกัษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บรษิทัฯ เลอืกลงทุนในสนิทรพัย์ท่ีมสีภาพคล่องสงู ประกอบกับมกีารบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพสามารถรกัษา

ระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสดประจ�าวัน 

ท่ีมีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพ่ือให้เพียงพอต่อการช�าระหน้ีสินที่ถึงก�าหนด ท�าให้เชื่อมั่นว่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ

 จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและ 

การด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ส�าหรับอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาประเมิน 

ต่อเบีย้ประกันภัยค้างรบัราคาบญัช ีซึง่เป็นอตัราส่วนหน่ึงของเกณฑ์เชงิปริมาณท่ีใช้ประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่อง จากการท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถ 

จัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างช�าระได้ โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว 

ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด

•	 การบริหารการลงทุน

 บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสม และดูแลให้มีสินทรัพย์

สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

Risk Factors and Risk Management (Continued)
ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
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•	 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:

• 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.

• 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  

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.
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน หรือ

เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การจัดท�ารายงานและประเมินความเสี่ยงตามกรอบ	CRSA:	Control	and	Risk	Self	Assessment

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร โดยมกีารจดัท�ารายงานและประเมนิความเสีย่งภายใต้กรอบ CRSA: Control and 

Risk Self Assessment ในกระบวนการต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการรับประกันภัย และการบวนการจัดการสินไหมทดแทน  

ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกน�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจากการ 

ประเมินแล้ว หากความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีสูง เจ้าของความเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรในการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง และเมื่อมีการน�าไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินการให้กับฝ่ายบริหารความเสี่ยง

องค์กรภายในกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด ส�าหรบัความเสีย่งทีเ่ป็นความเสีย่งร่วมขององค์กร จะมกีารจดัตัง้คณะท�างานเฉพาะเรือ่งขึน้มาด�าเนนิการ  

และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

•	 การจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan:	BCP)

 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ของระบบงานที่ส�าคัญในการเรียกคืนการ

ด�าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึง 

ได้ท�าการทดสอบแผนดงักล่าวเพ่ือเตรยีมความพร้อมต่อเหตกุารณ์ฉกุเฉนิทีอ่าจจะเกิดขึน้ โดยระบบงานท่ีส�าคญัทีไ่ด้รบัการจดัอนัดบัความจ�าเป็น

เร่งด่วน 4 ล�าดับแรกคือ

1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และการรับแจ้งเหตุ)

2. บริการด้านสินไหมรถยนต์

3. บริการด้านสินไหมทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

4. บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบ้ีย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ราคา

ตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การลงทุน

 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการก�าหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline: IMG)  

เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ในคูม่อืจะก�าหนดกรอบและทิศทางการลงทนุในแต่ละปี โดยระบขุดีจ�ากัดในการลงทุนทุกประเภทและทกุระดบั ซึง่พิจารณา 

ก�าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎเกณฑ์

การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Supervision)

 ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังคณะกรรมการการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี 

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจ�าลองต่าง ๆ เช่น การวัด

ค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวแบบ Value at Risk และจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ส�าหรับวัดค่า

ความเสยีหายภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถรบัมอืกับปัจจยัความเสีย่งด้านลงทนุได้อย่างเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์

 ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายน�าเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency)

Risk Factors and Risk Management (Continued)
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•	 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.
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6. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 

(Credit Rating)

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ

2. มีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท 

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึ่งจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ เช่น S&P, Fitch, Moody’s 

และ A.M. Best โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีการก�าหนดล�าดับความน่าเชื่อถือข้ันต�่าส�าหรับผู้รับประกันภัย

ต่อตามสัญญาที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังนี้

- S&P, Fitch และ A.M. Best ขั้นต�่า A-

- Moody’s ขั้นต�่า A3

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นจะต้องใช้ผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีล�าดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่ก�าหนด ต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอน 

เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อท่ีอยู่ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) 

ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ก�าหนดไว้

3. มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มีมาตรฐาน

4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน

 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่าง ๆ  อย่างสม�่าเสมอเพื่อน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจการ

ลงทนุของบริษัทฯ และควบคมุการลงทนุให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสริมการประกอบธรุกจิ 

ประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้น�าเงินไปลงทุนในตราสารหน้ี

ประเภทต่าง ๆ  โดยแยกตามระดับความเสี่ยงของ Credit Rating รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการลงทุนในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต�่ากว่า A-

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น และการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของ 

ผูถื้อหุน้ จงึได้น�าหลกัการบริหารเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่งมาใช้ในการบรหิารความเสีย่ง โดยได้มกีารก�าหนดระดบัความเสีย่งท่ียอมรบัได้ (Risk Appetite)  

ด้านเงินกองทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการจัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤต 

(Stress Testing) เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ และกรณีต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�าเนินงาน และเงินกองทุนของบริษัทฯ  

ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น แล้วน�าผลจากการศึกษามาวางแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์

การด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนท่ีต้องด�ารงตามกฎหมายสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�าหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ได้จัดท�าข้ึน สามารถสรุปได้ว่าระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ  

อยู่ในระดับที่เพียงพอ และยังคงสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�าหนดไว้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้
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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.

Risk in Investment of the Shareholders and Capital Management based on Risk Level
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, 2018, 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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Business Characteristics
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับประกันวินำศภัยทุกประเภท ทั้งกำรรับประกันภัยทำงตรง และกำรรับประกันภัยต่อ ผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยครอบคลุม

ทุกช่องทำง ท้ังช่องทำงตัวแทน (Agent) นำยหน้ำ (Broker) ธนำคำร (Bancassurance) ทำงโทรศัพท์ (Tele Marketing) ลูกค้ำติดต่อบริษัทฯ โดยตรง  

(Walk-In) ขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Internet) และผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Online)  ฯลฯ โดยจัดประเภทของกำรรับประกันภัยที่มีให้บริกำรออกเป็น 7 ประเภท  

ดังนี้

1.	 การประกันภัยทรัพย์สิน
 ให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคล และภำคธุรกิจ โดยมีประเภทกำรรับประกันภัย และแผนกำรรับประกันภัยท่ีให้ควำมคุ้มครองที่แตกต่ำง  

และหลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เอำประกันภัยที่แตกต่ำงกันในแต่ละภำคส่วน

2.	 ประกันภัยรถยนต์
 ให้ควำมคุ้มครองรถยนต์ ตลอดจนควำมรับผิดที่เกิดจำกกำรใช้รถยนต์ ประกอบด้วยประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ 

ซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนควำมคุ้มครองที่หลำกหลำย ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพำะภัยท่ีให้เงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงรถยนต์เข้ำอู่ซ่อมจำกอุบัติเหตุ 

กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ำยถูก และคุ้มครองรถเสียหำยจำกน�้ำท่วม เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เอำประกันภัยที่แตกต่ำงกันได้ 

อย่ำงครบถ้วน

3.	 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 ให้ควำมคุ้มครองผู้ประกอบกำร โดยมีประเภทกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมทั้งกำรขนส่งสินค้ำทำงทะเล ทำงอำกำศ กำรขนส่งสินค้ำภำยในประเทศ 

ประกันภัยควำมรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ

4.	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
 คุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพ ตลอดจนค่ำรักษำจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย ครอบคลุมท้ังลูกค้ำรำยเดี่ยว และลูกค้ำกลุ่ม  

และลูกค้ำองค์กร มีแผนประกันภัยมำกกว่ำ 100 แผน ให้ลูกค้ำได้เลือกท�ำประกันภัยตำมควำมต้องกำร

5.	 ประกันภัยวิศวกรรม
 ส�ำหรับผู้รับเหมำก่อสร้ำง ผู้รับเหมำติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนรับประกันภัยควำมเสียหำยต่อเครื่องจักร เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

หม้อก�ำเนิดไอน�้ำและถังอัดควำมดัน

6.	 ประกันภัยความรับผิดและอื่นๆ
 ประเภทประกันภัยท่ีนอกเหนือจำก 5 กลุ่มข้ำงต้น เช่น ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อสำธำรณชน ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 

ควำมซื่อสัตย์ ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยำน ฯลฯ

7.	 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
 เป็นประเภทกำรรบัประกันภัยเฉพำะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุม่บุคคล หรอืกลุม่ธุรกิจ ทีม่คีวำมต้องกำรท�ำประกันภยัท่ีไม่มใีนตลำดท่ัวไป เช่น กำรประกันภัย 

ก่อกำรร้ำย (ส�ำหรับธุรกิจขนำดใหญ่) ประกันภัยสินเชื่อทำงกำรค้ำ ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ฯลฯ

080 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Muang Thai Insurance Public Company Limited has been conducting Non-Life insurance business both direct insurance and reinsurance 

through various distribution channels such as agent channel, broker channel, bancassurance channel, telemarketing channel, walk-in channel 

and digital channel, etc.  Types of Company’s insurance are classified into 7 categories as follows.

1. Property Insurance
 This insurance covers property which belongs to both personal sector and business sector.  The Insurance provides various plans of 

insurance which come with variety of coverage to serve different needs of the insured in each segment.

2. Motor Insurance
 It covers an insured’s car and liability arising from car usage.  The insurance consists of compulsory insurance and voluntary insurance.  

In order to fully serve the insured’s needs, the Company provides different plans of voluntary insurance such as type1, type2, type3 

and special insurance which covers travel compensation paid to an insured during car repair in case of being the right party and car 

damaged from flood.

3. Marine and Transportation Insurance
 The coverage is provided specially for the entrepreneur.  The Insurance covers sea and air transportation, domestic transportation, 

carrier liability and hull.

4. Personal Accident and Health Insurance
 This type of insurance covers in case of loss of life, dismemberment, total disability and medical expense due to accident and illness 

for individual, group and corporate insurance.  There are more than 100 plans for the customers to select as they desire.

5. Engineering Insurance
 The insurance is suitable for contractors and erection contractors.  It covers damage to the machines, engines, electronic devices, 

boilers and pressure tanks.

6. Liability and Miscellaneous Insurance
 This insurance is excluded from the 5 categories mentioned before.  It consists of public liability insurance, golfer insurance, fidelity 

guarantee insurance and bicycle insurance, etc.

7. Special Products
 It is the special type of insurance which is developed to serve specific groups of customers or businesses who seek for insurances that 

are not usually available in the market such as terrorism insurance (for big-size business), trade credit insurance and director and officer 

liability insurance, etc.
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Shareholding Structure and Management
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

•	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	590	ล้านบาท	เรียกช�าระแล้ว	590	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	59	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

•	 บริษัทฯ	ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ	เช่น	หุ้นกู้	ตั๋วเงิน	หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หรือตราสารหนี้

ผู้ถือหุ้น

•	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับ	ณ	วันที่	13	มีนาคม	2562

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1 บริษัท	เมืองไทย	กรุ๊ป	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 11,799,999 20.000

2 AGEAS	Insurance	International	N.V. 7,200,113 12.204

3 บริษัท	ล็อกซเล่ย์	จ�ากัด	(มหาชน) 3,197,937 5.420

4 บริษัท	เมืองไทยโฮลดิ้ง	จ�ากัด 3,067,851 5.200

5 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ 2,038,093 3.454

6 นายไพโรจน์		ล�่าซ�า 1,689,010 2.863

7 บริษัท	ภัทรสัมพันธ์	จ�ากัด 1,376,680 2.333

8 นายบรรยงค์		ล�่าซ�า	และนางนาถฤดี		วีระเมธีกุล 1,373,909 2.329

9 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 1,338,001 2.268

10 นายสาระ		ล�่าซ�า 967,326 1.640

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	นอกจากนี้	คณะกรรมการ	

บรษิทัฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราว	และรายงานให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบตามท่ีกฎหมายก�าหนด	แต่การจ่ายเงนิปันผลจะต้อง

ขึ้นอยู่กับผลก�าไร	แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2557 2558 2559 2560 2561*

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 5.80 6.30 4.30 4.30 2.82

*	 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2562	ในวันที่	29	เมษายน	2562	ก่อน
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Information of Securities and Shareholders
Registered and Paid up Capital

•	 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.

•	 The	Company	does	not	have	any	other	securities	which	are	not	the	ordinary	share	such	as	debenture,	bill	of	exchange,	convertible	

securities	or	debt	instruments.

Shareholders

•	 Top	Ten	Major	Shareholders	as	at	13	March	2018

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	N.V. 7,200,113 12.204

3 Loxley	Plc. 3,197,937 5.420

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

5 Aberdeen	Small	Cap	Fund	 2,038,093 3.454

6 Mr.	Pairote		Lamsam 1,689,010 2.863

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

8 Mr.	Banyong		Lamsam	and	Mrs.	Nartrudee		Weeramaeteekul 1,373,909 2.329

9 Mr.	Photipong		Lamsam 1,338,001 2.268

10 Mr.	Sara		Lamsam 967,326 1.640

Dividend Policy of the Company
The	Board	of	Directors	may	consider	paying	the	annual	dividend	of	the	Company	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 2014 2015 2016 2017 2018*

Dividend	Payment	Rate 5.80 6.30 4.30 4.30 2.82

*	 The	dividend	payment	must	be	approved	by	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	2019	on	29	April	2019.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า	 ประธานกรรมการ

2.	 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์	 รองประธานกรรมการ

3.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

5.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

6.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการอิสระ

7.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการอิสระ

8.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

9.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

10.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

11.	 นายพิลาศ		พันธโกศล	 กรรมการอิสระ

12.	 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า	 กรรมการ

13.	 นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน		แคมเพน	 กรรมการ

14.	 นางสาวสุพัชนา		พัฒน์พงศ์พานิช1	 กรรมการอิสระ

15.	 นายประเวช		องอาจสิทธิกุล2	 กรรมการอิสระ

1	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันท่ี	 25	 เมษายน	2561	และลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	 และกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561

2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	25	เมษายน	2561

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	ยกเว้น	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	

นายพิลาศ		พันธโกศล	และนายประเวช		องอาจสทิธิกุล	ไม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่	และยกเว้น	นายคมิ		ช	ี	ยิป	และนายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน		แคมเพน		

ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้1

1	 จากการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	

ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือกรมธรรม์	และผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ

3.	 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร	ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้บริหาร

4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	การขยายกิจการ	การจัดหา	ขาย	หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ

5.	 ร่วมประชุมคณะกรรมการ	แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังคัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ		

โดยผู้ถือหุ้น

6.	 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7.	 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

8.	 มีอ�านาจกระท�าการใด	ๆ	ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย
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Management Structure 
Management Structure

The	structure	of	the	Directors	consists	of	the	Board	of	Directors	per	the	following	list:

1.	 Mr.	Photipong		Lamsam	 Chairman

2.	 Mr.	Jingjai		Hanchanlash	 Vice	Chairman

3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Director

4.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Director

5.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Director	

6.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Independent	Director

7.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um	 Independent	Director

8.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Director

9.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Director

10.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director

11.	 Mr.	Pilas		Puntakosol	 Independent	Director

12.	 Mr.	Krisada		Lamsam	 Director

13.	 Mr.	Frank		Johan		Gerard		Van		Kempen	 Director

14.	 Ms.	Supatchana		Patpongpanit1	 Independent	Director

15.	 Mr.	Pravej		Ongartsittigul2	 Independent	Director

1	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	April	25,	2018,	and	Resigned	from	the	Independent	Director	
and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2018

2	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	on	April	25,	2018

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.	Somkiat			

Sirichatchai,	Mr.	Pilas		Puntakosol	and	Mr.	Pravej		Ongartsittigul	are	not	authorized	to	sign	and	except	Mr.	Kim		Chee		Yip	and	Mr.	Frank		

Johan		Gerard		Van		Kempen	who	cannot	jointly	sign.1

1	 As	revision	of	the	Company	affidavit	certificated	by	Department	of	Business	Development,	Ministry	of	Commerce,	on	January	15,	2019

Scope of Authorities and Responsibilities of the Board of Directors
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;

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.	 To	coordinate	between	the	shareholders	and	the	management	to	avoid	the	conflict	of	interests	between	the	Company	and	the	management;

4.	 To	supervise	the	investment,	business	expansion,	procurement,	sales	or	asset	transfer	that	significantly	affects	the	Company;

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;

6.	 To	propose	an	auditor	for	consideration	and	appointment	by	the	shareholders;

7.	 To	disclose	the	accurate	information	and	in	compliance	to	the	regulations	stipulated	by	laws;

8.	 To	have	the	authorities	to	act	as	prescribed	in	the	Memorandum	of	Association,	rules	and	regulations	required	by	laws.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.	 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุ

ของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น	ๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	

บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืบรษิทัย่อยล�าดับเดียวกัน	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือของผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ทั้งนี้	ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ	หรือ

ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.	 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหติ	หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบดิามารดา	คูส่มรส	พ่ีน้อง	และบตุร	รวมท้ังคูส่มรสของ	

บุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะ	

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง	 รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�ากระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	อสังหาริมทรัพย	์

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	ค�้าประกัน	การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน

หนี้สิน	รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี

ตวัตนสทุธิของบรษิทัฯ	หรอืตัง้แต่ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้น้ีการค�านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมลูค่า

ของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี	

ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ	

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

ต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	

สองล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย		

ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืน

ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือ

เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ท่ีปรกึษาท่ีรับเงนิเดอืนประจ�า	หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงทัง้หมด

ของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 ประธาน

2.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการ

3.	 นายพิลาศ		พันธโกศล		 กรรมการ

โดยมี	นางสาวกนกธร		พรามไทย	ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการ

086 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Qualification of the Independent Directors
1.	 Hold	not	more	than	1%	of	the	total	no.	of	voting	shares	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiary	companies,	the	joint	ventures,	

the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	by	counting	the	shareholding	of	the	related	parties	
of	each	Independent	Director	too.

2.	 Do	not	be	or	have	never	been	the	Director	who	participates	in	the	management,	employee,	staff,	advisor	who	receives	the	salary	or	the	
person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures	or	the	subsidiary	in	the	
same	order,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	
Office.		Such	prohibition	does	not	include	the	case	where	the	Independent	Director	was	the	civil	servant	or	the	advisor	of	the	government	
agency	which	is	the	major	shareholder	or	the	person	with	the	control	authority	of	the	Company.

3.	 Do	not	be	the	person	who	has	the	blood	relation	or	by	legal	registration	as	the	parents,	the	spouse,	brother	and	sister,	and	children,	
including	the	spouse	of	the	children	of	the	Executive,	the	major	shareholder,	the	person	who	has	the	control	authority	or	the	person	who	
will	be	proposed	to	be	the	Executive	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	or	the	subsidiaries.

4.	 Do	not	have	or	never	have	the	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	
major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	in	the	manner	which	may	be	the	obstruction	for	using	
own	independent	judgment,	including	do	not	be	or	have	never	been	the	strategic	shareholder	or	the	person	who	has	the	control	authority		
of	 the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	 the	parent	company,	 the	subsidiaries,	 the	 joint	ventures,	 the	major	
shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	
than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.

	 The	business	relationship	in	the	previous	interval	includes	the	making	of	the	normal	trade	transaction	to	carry	out	the	business	for	leasing	
or	renting	the	real	estate,	the	item	related	to	properties	or	services	or	to	provide	or	receive	financial	assistance	through	borrowing	or	
lending,	guarantee,	pledging	the	asset	as	collateral,	including	other	behavior	in	the	same	manner,	which	results	in	the	Company	or	the	
party	to	the	contract	to	have	the	debt	burden	to	pay	to	another	party	from	3%	of	the	net	tangible	assets	of	the	Company	or	from	Twenty	
Million	Baht	upward,	whichever	will	be	lesser.		The	calculation	of	such	debt	burden	will	be	adapted	per	the	calculation	method	for	the	
value	of	the	related	transaction	items	per	the	notification	of	the	Capital	Market	Commission	concerning	the	criteria	in	making	the	related	
transaction	item.		However,	the	consideration	for	such	debt	burden	will	include	the	debt	burden	which	incur	during	the	year	before	the	
date	which	has	the	business	relationship	with	the	same	person.

5.	 Do	not	be	or	have	never	been	the	Auditor	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	major	shareholders		
or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	and	do	not	be		the	strategic	shareholder	or	the	person	who	has	the	control	
authority	of	the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the		
major	 shareholders	 or	 the	person	who	has	 the	control	 authority	 of	 the	Company	belong	 to,	 except	 that	 he/she	passed	 from	such		
characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.

6.	 Do	not	be	or	have	never	been	the	person	who	provides	any	professional	service	which	includes	the	service	to	be	the	legal	advisor	or	
the	financial	advisor	who	received	the	service	fee	more	than	Two	Million	Baht	per	year	from	the	Company,	the	parent	company,	the	
subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	and	do	not	be		the	
strategic	shareholder	or	the	person	who	has	the	control	authority	or	the	partner	of	that	professional	service	provider,	except	that	he/she	
passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.

7.	 Do	not	be	the	Director	who	has	been	appointed	as	the	nominee	of	the	Director,	the	major	shareholder	or	the	shareholder	who	is	related	
to	the	major	shareholder.

8.	 Do	not	operate	the	same	business	and	has	significant	competition	to	the	business	of	the	Company	or	the	subsidiaries	or	do	not	be	the	
strategic	partner	in	the	Partnerships,	or	be	the	director	who	participates	in	the	management,	employee,	staff,	advisor	who	receives	the	
salary	or	has	the	shareholding	more	than	1%	of	total	no.	of	voting	shares	of	other	companies	which	operate	the	business	which	has	the	
same	liquidity	and	has	significant	competition	with	the	business	of	the	Company	or	the	subsidiaries.

9.	 Do	not	have	any	other	characteristics	which	are	unable	to	provide	independent	opinion	concerning	the	operations	of	the	Company.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	Control)	และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	Audit)	ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และ

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน	

ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ	

ของบริษัทฯ

4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณาเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ

6.4	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ	(Charter)	

6.8	 รายการอืน่ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจาก	

คณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

8.	 ทบทวนการลงทุนหรอืธุรกรรมใด	ๆ 	อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ฐานะทางการเงนิ	และความมัน่คงของบรษิทัฯ	ตามข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ

9.	 รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 ประธาน

2.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย		 กรรมการ

3.	 นางสาวสุพัชนา		พัฒน์พงศ์พานิช1	 กรรมการ

โดยมี	นางสาววิมล	ลิ้มสุวรรณศิลป์		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1	 ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มผีลตัง้แต่วันที	่25	เมษายน	2561	และลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561
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Audit Committee
is	the	knowledgeable	person	in	reviewing	the	Financial	Statements.		Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list

1.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Chairman

2.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um	 Member

3.	 Mr.	Pilas		Puntakosol		 Member

By	having	Ms.	Kanoktorn	Pramthai,	First	Vice	President,	Internal	Audit	Office,	as	the	Secretary.

Scope of Authorities and Responsibilities of the Audit Committee
1.	 To	review	the	Company’s	financial	reporting	process	to	ensure	that	it	is	accurate	and	adequate;

2.	 To	review	the	Company’s	 internal	control	system	and	the	internal	audit	system	to	ensure	that	they	are	suitable	and	efficient,	and	to	

determine	the	independence	of	the	internal	audit	unit,	as	well	as	the	approval	for	the	appointment,	transfer	and	dismissal	the	Head	of	

Internal	Audit	unit	or	any	other	units	which	are	responsible	for	the	Internal	Audit;

3.	 To	review	the	Company’s	compliance	 to	 the	Securities	and	Exchange	Act,	 the	Exchange’s	regulations,	and	the	related	 laws	 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	the	auditor	at	least	once	a	year;

5.	 To	review	the	related	party	transactions	or	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests,	to	ensure	the	compliance	to	the	

laws	and	the	Exchange’s	regulations;

6.	 To	prepare	and	disclose	the	report	of	the	Audit	Committee	in	the	Company’s	annual	report.		Such	report	must	be	signed	by	the	Chairman	

of	the	Audit	Committee	and	consist	of	at	least	the	following	information:

6.1	 Opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	report;

6.2	 Opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system;

6.3	 Opinion	on	the	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	or	the	related	laws	to	the	Company’s	

business;

6.4	 Opinion	on	the	suitability	of	the	auditor;

6.5	 Opinion	on	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests;

6.6	 No.	of	the	Audit	Committee	meeting,	and	the	attendance	of	each	audit	committee	member;

6.7	 Opinion	or	overall	observation	received	by	the	Audit	Committee	from	their	execution	per	the	charter;	and

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

investors,	within	the	scope	of	authorities	and	responsibilities	assigned	by	the	Board	of	Directors;

7.	 To	report	on	the	operations	of	the	Audit	Committee	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement	at	least	twice	a	year;

8.	 To	 review	 any	 investment	 or	 transaction	which	may	 be	 detrimental	 to	 the	Company’s	 financial	 condition	 and	 stability	 per	 the		

recommendations	of	the	Company’s	auditor;

9.	 To	immediately	report	to	the	Board	of	Directors	and	the	Shareholders	in	every	matter	which	cannot	be	solved	or	have	not	been	solved	

satisfactorily;	

10.	 To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	the	approval	from	the	Audit	Committee.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1.	 ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง	ๆ	ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการ

ขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

2.	 สรรหา	 คัดเลือก	 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยฯ	 และผู้บริหาร	

ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	 ก�าหนดนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการบริษัทฯ	กรรมการชุดย่อยฯ	และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

4.	 ก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงาน	และสอบทานผลการปฏิบตังิานของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	เพ่ือพิจารณา

ปรับผลตอบแทนประจ�าปี	โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ

ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

5.	 พิจารณาให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

คณะอำานวยการบริหาร
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

5.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 กรรมการ

6.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

7.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ

8.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง1	 กรรมการ

9.	 นายเอเดรียน		ลิม	 กรรมการ

10.	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม2	 กรรมการ

11.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

1	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2561
2	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะอำานวยการบริหาร
1.	 ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่าง	ๆ	ที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันของบริษัทฯ	และการปฏิบัติของคณะผู้บริหารตามแผนงาน

และงบประมาณ

2.	 พิจารณาตัดสนิใจในเรือ่งท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยจะต้องมกีารทบทวนและปรบัปรงุให้เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการบรษิทัฯ	

พิจารณาเห็นสมควร

3.	 พิจารณาให้การอนุมัติ	และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่มีการน�าเสนอโดยผู้บริหาร

4.	 พิจารณาเรื่องต่าง	 ๆ	ที่อยู่เหนือจากประเด็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณ	

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน	ผลประกอบการ	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
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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.	 Ms.	Supatchana		Patpongpanit1	 Member	

By	having	Ms.	Wimol		Limsuwansilp,	Deputy	Executive	Vice	President,	Head	of	Human	Resource	Subgroup,	as	the	Secretary;

1	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	April	25,	2018,	and	Resigned	from	the	Independent	Director	
and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2018

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.

Executive Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list

1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman

2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member	

3.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Member

4.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Member

5.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Member

6.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

7.	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member

8.	 Ms.	Pannee		Pitikultang1	 Member

9.	 Mr.	Adrian		Lim	 Member

10.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham2	 Member

11.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	and	Secretary

1	 Due	to	retire	from	Member	of	Executive	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	April	12,	2018
2	 Due	to	retire	from	Member	of	Executive	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	January	1,	2019
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

4.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

5.	 นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์1	 กรรมการ

โดยมี	นายวุฒิศักดิ์		อุดมพรผดุง	ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุน	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2561

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1.	 จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน	แผนการลงทุน	และวางกลยุทธ์ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใด	ๆ	ที่สามารถน�ามาปรับใช้ได	้และ

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารการลงทุนเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทที่สอดคล้องกับกรอบ

นโยบายการลงทุน	และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม

2.	 เสนอกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ปีละหนึ่งคร้ัง	และทบทวนนโยบาย	 ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและเป็น

ปัจจุบัน	ตามข้อเสนอโดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.	 ก�ากับดแูลการลงทนุของบรษิทัฯ	ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน	และนโยบายบรหิารความเสีย่งรวม	รวมทัง้ระเบยีบวธีิปฏิบตัิ

เก่ียวกับการลงทนุ	ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิธุรกจิประกันภัย	(คปภ.)	และข้อก�าหนดของกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง	และ

ตดัสนิใจใช้มาตรการทีเ่หมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูทางด้านการลงทนุ	ถ้าพบว่ามกีารละเมดิเกิดขึน้	ในกรณทีีพ่บว่าไม่สามารถจะแก้ไขผลจากการ

ละเมิดนั้นได้	ให้ประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น

4.	 ก�ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ

5.	 ก�ากับดูแลระบบงาน	บุคลากร	และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ	ให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินงาน

6.	 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ติดตามการปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนหรือแนวทางบริหารการลงทุน	และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ี

ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมิดได้	 ให้พิจารณาด�าเนินการโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ

8.	 ด�าเนินการจดัการ	ประสานงานกับสถาบนัทางการเงนิ	ผูจ้ดัการกองทนุภายนอก	ผูร้บัผดิชอบในการดูแลทรพัย์สนิของ	บรษิทัฯ	ซึง่ได้รบัความเห็นชอบแล้ว

9.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง	 เก่ียวกับการทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนหรือ	

แนวการบริหารการลงทุนก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

10.	 ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้	ประเมิน	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุน	ที่เพียงพอและ

มีประสิทธิภาพ	เพื่อด�าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ

11.	 ตรวจสอบว่ามรีะบบสารสนเทศส�าหรบัฝ่ายจดัการท่ีมปีระสทิธิภาพ	เพ่ือให้มัน่ใจว่ามรีายงานทีใ่ห้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์อย่างถูกต้องในเวลาท่ีเหมาะสม	

เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน

12.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน

13.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด	ที่อาจได้รับมอบหมายจากคณะอ�านวยการบริหาร	ซึ่งรับนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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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	annual	review	and	revision	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	the	approved	business	plan	and	budget	

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

Investment Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list
1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman
2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member
3.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member
4.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member
5.	 Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan1	 Member

By	having	Mr.	Wuttisak	Udompornpadung,	First	Vice	President,	Investment	Department,	as	the	Secretary.

1	 Due	to	retire	from	Member	of	Investment	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	May	22,	2018

Scope of Duties, Authorities and Responsibilities
1.	 To	set	Investment	Policy	Framework,	Investment	Plan	and	strategies	that	comply	with	any	laws	or	regulations	in	order	to	adapt	with	the	

Investment	Management	Guideline.	The	investment	approach	has	to	be	considered	and	approved	by	the	Board	of	Directors	to	be	in	
line	with	Investment	Policy	and	the	Risk	Management	Policy	of	the	company.

2.	 To	propose	Investment	Policy	Framework	and	Investment	Plan	to	the	Board	of	Directors	annually	and	revise	the	policies	to	be	up-to-date	
with	latest	regulations	following	the	proposal	from	the	Head	of	Investment	Department	and	advice	from	the	Risk	Management	Committee.

3.	 To	monitor	the	investments	to	be	consistent	with	the	Investment	Policy,	the	Risk	Management	Policy,	OIC	Investment	regulation	and	
related	laws	and	make	a	suitable	decision	by	top	investment	officers.	If	there	is	any	breach	which	is	found	and	cannot	be	resolve,	the	
coordination	with	Insurance	Commissioner	is	required	as	to	find	the	proper	solution	to	deal	with	the	situation.

4.	 To	monitor	the	corporate	governance,	transparency	and	prevention	of	conflict	of	interest	in	overall	investment	transactions	of	the	company.
5.	 To	monitor	investment	procedure,	staff	and	information	relating	to	company	investment	to	be	sufficient	for	operation	processes.
6.	 To	manage	investment	fund	under	the	Investment	Policy	Framework	and	Investment	Plan	approved	by	the	Board	of	Directors.
7.	 To	monitor	the	compliance	of	the	Investment	Management	Guideline	and	make	a	suitable	decision	by	top	investment	officers	when	any	

breaches	are	found.	If	the	breaches	cannot	be	resolved,	the	solution	will	be	taken	based	solely	on	the	best	interest	of	all	stakeholders.
8.	 To	coordinate	with	financial	institutions,	external	fund	managers	and	responsible	custodians	approved	by	the	Board	of	Directors.
9.	 To	provide	recommendation	to	the	Risk	Management	Committee	at	least	once	per	year	on	the	revision	of	the	Investment	Policy	Framework		

and	Investment	Plan	before	presenting	to	the	Board	of	Directors.
10.	 To	verify	to	have	sufficient	and	efficient	operating	processes,	internal	control	and	systems	which	evaluate,	monitor	and	control	investment	

risks	in	order	to	meet	the	policy	and	standards	approved	by	the	Board	of	Directors.
11.	 To	verify	 information	systems	for	management	 to	be	efficient	 in	ensuring	that	accurate	 information	will	be	beneficial	and	timely	and	

supports	activities	covering	all	areas	of	investment.
12.	 To	ensure	that	the	authority	and	responsibility	in	investment	management	are	clearly	stated.
13.	 To	perform	any	other	tasks	delegated	by	the	Executive	Committee	who	has	taken	order	from	the	Board	of	Directors.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 ประธาน

2.	 นางสุจิตพรรณ	ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.		 นางนวลพรรณ	ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

5.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

6.	 นายสุธี		โมกขะเวส	 กรรมการ

7.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

8.	 นายธโนดม		โลกาพัฒนา1	 กรรมการ

9.	 นายเอเดรียน		ลิม		 กรรมการ

10.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง2	 กรรมการ

11.	 นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์		 กรรมการ

12.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ

13.	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม3	 กรรมการ

14.	 นายฮาร์วีย์		แชมเบอร์เลง		 กรรมการ

โดยมี	นางปุณฑริกา		ใบเงิน	รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากเกษียณอายุ	เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2561
2	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2561
3	 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)

2.	 ทบทวนและแนะน�าเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	นโยบายและความเสี่ยงที่ทนได้	 (Risk	 Tolerance)	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

พิจารณาอนุมัติ

3.	 ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพ่ือพิจารณาในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่งโดยรวม	ซึง่ต้องครอบคลมุถึงความเสีย่งประเภทต่าง	ๆ 		

ที่ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงจากตลาด	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	

ความเสี่ยงจากการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ

4.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพ่ือการบ่งชี้	 การประเมิน	การติดตาม	และการควบคุมความเสี่ยง	และ	

ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น

5.	 ตรวจสอบว่ามคีวามเพียงพอของสิง่อ�านวยความสะดวกขัน้พ้ืนฐาน	ทรพัยากร	ระบบ	และเอกสารเพ่ือการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ

6.	 ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่าง	ๆ	เป็นระยะ	ๆ	ความเพียงพอของเงินทุนส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง	

และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง

7.	 ดูแลให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะ	ๆ	เกี่ยวกับสถานะการด�ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

8.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

9.	 ตรวจสอบว่าขั้นตอนการก�ากับดูแลความเสี่ยงเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย	และให้ค�าแนะน�าแก่

คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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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.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Member

3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

4.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

5.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Member

6.	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 Member

7.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

8.	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana1	 Member

9.	 Mr.	Adrian		Lim	 Member

10.	 Ms.	Pannee		Pitikultang2	 Member

11.	 Mrs.	Aem-Orn		Jirasaowaphark	 Member

12.	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member

13.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham3	 Member

14.	 Mr.	Harvey		Chamberlain	 Member

By	having	Mrs.	Puntrika		Baingern,	Acting	First	Vice	President	of	Risk	Management	Department,	as	the	Secretary.

1	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	retired	from	the	Company	on	December	31,	2018
2	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	April	12,	2018
3	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	January	1,	2019

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	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	overall	Risk	Management	Policies	which	must	cover	various	

major	risks	such	as	insurance	risk,	credit	risk,	liquidity	risk,	market	risk,	operational	risk,	investment	risk	and	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	infrastructure,	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	 risk	management		

activities;

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	delineation	of	lines	of	authority	and	responsibilities	for	managing	risks.;

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	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	or	the	Audit	Committee.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม–ธันวาคม 2561)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน

คณะอำานวยการ
บริหาร

คณะกรรมการ
พิจารณา
การลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 5/5 - - - - -

นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ 5/5 - - - - -

นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 4/5 - - 7/12 0/4 0/4

นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า1 5/5 - - 12/12 4/4 4/4

นายสาระ		ล�่าซ�า 5/5 - - 6/12 - -

นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย 4/5 5/5 2/2 - - -

นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม 5/5 5/5 2/2 - - -

นายคิม		ชี		ยิป 5/5 - - - - 4/4

นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 4/5 - - 9/12 - 4/4

นางปุณฑริกา		ใบเงิน 5/5 - - 12/12 4/4 4/4

นายพิลาศ		พันธโกศล 5/5 5/5 - - - -

นายกฤษฎา		ล�่าซ�า 4/5 - - - - -

นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน		แคมเพน 5/5 - - - - -

นางสาวสุพัชนา		พัฒน์พงศ์พานิช2 1/3 - 1/1 - - -

นายประเวช		องอาจสิทธิกุล3 2/3 - - - - -

นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์ - - - 10/12 - -

นายสุธี		โมกขะเวส - - - - - 3/4

นายมง		ซิว		ฮาน - - - 11/12 4/4 3/4

นายธโนดม		โลกาพัฒนา4 - - - - - 4/4

นายวาสิต		ล�่าซ�า - - - 11/12 - 4/4

นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์5 - - - - 2/2 -

นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง6 - - - 2/3 - 2/2

นายเอเดรียน		ลิม - - - 9/12 - 3/4

นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์ - - - - - 3/4

นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม7 - - - 11/12 - 4/4

นายฮาร์วีย์		แชมเบอร์เลง8 - - - - - 2/3

1	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านทางระบบ	Teleconference	จ�านวน	2	ครั้ง
2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลต้ังแต่วันท่ี	 25	 เมษายน	2561	และลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2561

3	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	25	เมษายน	2561
4		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากเกษียณอายุ	เมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2561
5		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะกรรมการพิจารณาการลงทุน	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม2561
6		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	12	เมษายน	2561
7		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2562
8	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

096 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Summary of the Meeting Participation in each Committee and the Remuneration (January–December 2018)

List of the Directors Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Executive 
Committee

Investment 
Committee

Risk 
Management 
Committee

Mr.	Photipong		Lamsam 5/5 - - - - -

Mr.	Jingjai		Hanchanlash 5/5 - - - - -

Mrs.	Nualphan		Lamsam 4/5 - - 7/12 0/4 0/4

Mrs.	Sujitpan		Lamsam1 5/5 - - 12/12 4/4 4/4

Mr.	Sara		Lamsam 5/5 - - 6/12 - -

Mr.	Chusak		Direkwattanachai 4/5 5/5 2/2 - - -

Mr.	Asoke		Wongcha-um 5/5 5/5 2/2 - - -

Mr.	Kim		Chee		Yip 5/5 - - - - 4/4

Mr.	Somkiat		Sirichatchai 4/5 - - 9/12 - 4/4

Mrs.	Puntrika		Baingern	 5/5 - - 12/12 4/4 4/4

Mr.	Pilas		Puntakosol	 5/5 5/5 - - - -

Mr.	Krisada		Lamsam	 4/5 - - - - -

Mr.	Frank		Johan		Gerard		Van		Kempen	 5/5 - - - - -

Ms.	Supatchana		Patpongpanit2 1/3 - 1/1 - - -

Mr.	Pravej		Ongartsittigul3 2/3 - - - - -

Ms.	Chupan		Gowanit - - - 10/12 - -

Mr.	Suthee		Mokkhavesa - - - - - 3/4

Mr.	Mong		Siew		Han - - - 11/12 4/4 3/4

Mr.	Thanodom		Lokaphadhana4 - - - - - 4/4

Mr.	Wasit		Lamsam - - - 11/12 - 4/4

Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan5 - - - - 2/2 -

Ms.	Pannee		Pitikultang6 - - - 2/3 - 2/2

Mr.	Adrian		Lim - - - 9/12 - 3/4

Mrs.	Aem-Orn		Jirasaowaphark - - - - - 3/4

Mr.	Chairit		Songpalangtham7 - - - 11/12 - 4/4

Mr.	Harvey		Chamberlain8 - - - - - 2/3

1	 Attended	the	Board	of	Director	Meeting	via	Teleconference	2	times
2	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	April	25,	2018,	and	Resigned	from	the	Independent	Director	
and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2018

3	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	on	April	25,	2018
4	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	retired	from	the	Company	on	December	31,	2018
5	 Due	to	retire	from	Member	of	Investment	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	May	22,	2018
6	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	April	12,	2018
7	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	January	1,	2019
8	 Had	been	appointed	as	Member	of	Risk	Management	Committee	on	February	28,	2018
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	
นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์
	 	 	 และธุรกิจตัวแทน	1
นายวาสิต		ล�่าซ�า	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผูบ้รหิารสายงานการขายช่องทางธรุกจินายหน้าและธรุกจิตวัแทน		

	 	 รักษาการผู้บริหารสายงานประกันภัยทั่วไป
นายอภิธร		อมาตยกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานบริการลูกค้าและสนับสนุนงานขาย
นายประวิทย์		จิมากร		 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหาร	สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
นายธนวันต์		ชัยวัฒนะ1	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์องค์กรและการตลาดผลิตภัณฑ์
นายบดินทร์		เจียไพบูลย์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางจ�าหน่ายอื่น	ๆ
ร้อยเอกหญิง	ชญาดา		หนีพาล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานสื่อสารองค์กรและธุรการ
นายยุทธนา		สุวรรณประดิษฐ์	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์กร
นายสุรชัย		ไตรวิทยางกูร2	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผูบ้รหิารสายงานประกันภยัรถยนต์และคณิตศาสตร์ประกันภยั

นางสาวสุนีย์		ศรีสุขทวีรัตน์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน3

1	 ลาออกเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2562
2	 เข้างานเมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2561
3	 แต่งตั้งเมื่อวันที่	1	มีนาคม	2562

หมายเหตุ:	 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	59	ให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จัดท�าและเปิดเผยรายงานการ
ถือหลกัทรพัย์ของตนและของคูส่มรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนุติภิาวะซึง่ถือหลกัทรพัย์ในบรษิทัฯ	นัน้	ทางบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามพระราชบญัญัตดิงักล่าว	โดยนับต�าแหน่งตัง้แต่กรรมการ
ผู้จัดการลงไปอีก	4	ท่าน	และท่านที่	4	อยู่ต�าแหน่งใด	ให้รายงานในต�าแหน่งนั้นทั้งหมด	บริษัทฯ	จึงนับถึงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ	บริษัทฯ	จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา	59	และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของผลตอบแทนผู้บริหารด้วย
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List of the Executive Officers
Mrs.	Nualphan		Lamsam	 President	and	Chief	Executive	Officer
Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director,	Senior	Executive	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Group
Ms.	Chupun		Gowanit	 Senior	Executive	Vice	President,	Agency	Distribution	Channel	Group
Mr.	Wasit		Lamsam	 Senior	Executive	Vice	President,	Broker	Sales	Business	Group	and
	 	 Acting	Non-Motor	Underwriting	Group
Mr.	Apithorn	Amatyakul	 Executive	Vice	President,	Customer	Service	and	Sales	Support	Group	
Mr.	Prawith		Jimakorn	 Executive	Vice	President,	IT	and	Digital	Innovation	Group
Mr.	Thanawan		Chaiwatana1	 Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	and	Product	Marketing	Group
Mr.	Bordin		Chiaphaibool	 Executive	Vice	President,	Multi	Sales	Channel	Distributions	Group
Captain	Chayada		Neeparn	 Executive	Vice	President,	Corporate	Communication	and		Administration	Group
Mr.	Yuttana		Suwanpradit	 Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group
Mr.	Surachai		Traiwittayanggoon2	 Executive	Vice	President,	Motor	and	Actuarial	Group
Ms.	Sunee		Srisuktaveerat	 First	Senior	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Subgroup3

1	 Resigned	the	Compay	on	March	1,	2019
2	 Joined	the	Compay	on	November	1,	2018
3	 Had	been	appointed	on	March	1,	2019

Remark:	 Per	the	Securities	&	Exchange	Act	B.E.	2535	(A.D.	1992),	Section	59	requires	the	Director,	the	Executive,	the	person	who	holds	management	position	and	Auditor	
of	the	company	to	prepare	and	disclose	the	report	on	securities	holding	of	themselves,	their	spouse	and	minor	children	who	hold	the	securities	in	that	company.		
The	Company	has	complied	with	such	Act	by	counting	the	position	from	the	President	downward	for	another	four	persons	and	the	fourth	person	fall	within	which	
position	to	report	all	in	that	position.		The	Company	has	counted	till	the	position	of	the	Executive	Vice	President	which	the	above	persons	take	the	position	of	the	
First	Senior	Vice	President;	therefore,	the	Company	does	not	define	as	the	Executive	per	Section	59	and	does	not	include	the	remuneration	of	such	persons	as	part	
of	the	remuneration	for	the	Executives	too.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บรษิทั	เมอืงไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบรษิทัท่ีให้ความส�าคญักับด�าเนินกิจการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่	โดยมุง่สร้างความเชือ่มัน่	ให้เกิดขึน้	

กับนักลงทุน	ผู้เอาประกันภัย	และผู้มีส่วนได้เสีย	 ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับสภานะการณ์	 และปัจจัยแวดล้อม	 รวมถึง	

สภาพทางสังคม	 เศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบัน	 โดยค�านึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและมีความย่ังยืนทางธุรกิจ	 ด้วยความส�าคัญข้างต้นนี้		

คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงเห็นสมควรให้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(Corporate	Governance	Code	Policy	หรือ	

CG	Code)	 ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มาก�าหนดเป็นนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่งคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	จึงได้ให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	 1/2561	 เมื่อ

วันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันได้	ซึ่งมีการเผยแพร่

ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบภายในบริษัทฯ	 โดยผ่านช่องทาง	 Intranet	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน

การน�าหลักปฏิบัติตามหลัก	CG	Code	ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ	แล้ว		ส่วนในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�ามาปฏิบัติได้	บริษัทฯ	ได้มีการ	

บันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติฯ	 แล้ว	 ในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	 1/2562	 เมื่อวันที่	 27	 กุมภาพันธ์	 2562	 	 โดยสรุปสาระส�าคัญการ	

ด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 1.1	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการให้มีการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อให้บริษัทฯ	มีความมั่นคงในระยะยาว	ซึ่งจะมีหน้าที่ดังนี้

1.	 เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	คือ	 “ผู้น�าทางธุรกิจ	 ใส่ใจพันธมิตร	คิดสรรสร้าง	 เน้นคุณภาพและบริการ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”	 เพ่ือให	้

บรรลุเป้าหมายที่ว่า	

1.1		 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ

1.2		 สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ	โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลก�าไร	ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

1.3	 มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง	 โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ	 การให้บริการที่เป็นเลิศ	 และการด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4		 ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

1.5		 เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผู้ประสงค์อยากร่วมงานด้วย	

2.	 เป็นผูก้�าหนดกลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงาน	เพ่ือเป็นกรอบให้องค์กรด�าเนนิไปสูว่ตัถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้	ตลอดจนให้ความส�าคญัในการใช้	

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.	 มกีารตดิตาม	ประเมนิผล	และทบทวนกลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอ	ตลอดจนตดิตามรายงานผลการด�าเนินงาน	เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดกับบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดูแล	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง	และยั่งยืนในระยะยาว

1.	 ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ	จะให้ความส�าคัญต่อผลประกอบการทางการเงินแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ		

ยังยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา	และจริยธรรม	ที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	ในหลักของความโปร่งใส	และเป็นธรรม

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญในก�ากับดูแลให้กรรมการด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี	ในฐานะผู้น�า	และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้างและ

ขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร	โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ให้ความเคารพต่อสิทธิ	ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	

รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3.	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสงัคมส่วนรวม	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึจดัให้มนีโยบายจรยิธรรมทางธุรกิจ	เพ่ือใช้เป็นหลกัในการ

ปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยท่ีเปลี่ยนแปลง	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้มีการก�ากับดูแลสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคนเข้าใจ	และการเตรียมความพร้อม	ของการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึ้น	และมีการติดตามผลการปฏิบัติ	 และทบทวนนโยบายอย่าง

สม�่าเสมอ

100 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Corporate Governance
Corporate Governance Code Policy

Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	gives	precedence	to	and	has	always	conducted	its	business	with	corporate	governance.		It	

aims	to	build	confidence	for	investors,	insureds	and	stakeholders	with	sound	management	in	various	situations	and	environmental	factors	

including	current	social	condition,	economy	and	political	situation.		The	Board	of	Directors	sees	it	appropriate	to	apply	Corporate	Governance		

Code	2017	(CG	Code)	for	listed	companies	as	specified	by	Securities	and	Exchange	Commission	and	Stock	Exchange	of	Thailand	as	a	

guideline	for	the	Board	of	Directors	to	comply	with	and	to	achieve	good	performance	in	a	long	term	and	create	sustainable	value	to	the	

business.		The	Company’s	Corporate	Governance	Policy	according	to	the	CG	Code	has	been	published	to	executives	and	employees	via	

the	Company	intranet	and	the	company	website	and	already	been	adapted	for	business	operation.		However,	the	rules	and	practices	which	

are	not	yet	able	to	perform,	have	also	been	recorded	in	the	resolution	of	the	Board	of	Directors	Meeting	No.	1/2019	on	27	February	2019.		

The	summary	details	of	the	Company’s	Corporate	Governance	policy	are	as	follows:

Principle 1: Establish clear leadership role and responsibilities of the Board of Directors
Principle 1.1	Duties	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors	in	achieving	sustainable	value	creation	to	the	business

The	Board	plays	the	key	role	in	overseeing	Good	Corporate	Governance	to	achieve	long-term	stability.		The	Board	has	the	duties	as	follows:

1.	 Defining	the	Company’s	objective	“To	be	the	most	preferred	insurance	partner	providing	outstanding	solutions”	to	achieve	the	missions	

as	follows	

1.1	 Be	a	customer	centric	organization.

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

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

1.4	 Commit	to	corporate	governance	and	social	responsibilities.

1.5	 Be	an	employer	of	choice.

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

resources.

3.	 Regularly	monitoring,	evaluating	and	reviewing	strategies	and	operational	policies,	including	monitoring	the	Company’s	performance	

report	to	maximize	the	Company	benefits	and	stakeholder	interests.

Principle 1.2	The	duties	in	overseeing	and	achieving	sustainable	value	creation

1.	 Apart	from	emphasizing	on	the	Company’s	performance,	the	Board	adheres	to	transparency,	ethics,	and	compliance	of	the	laws	in	

competition.	

2.	 The	Board	is	a	role	model	as	a	leader	who	complies	with	Good	Cooperate	governance	and	creates	and	promotes	organizational	culture,	

adhering	to	code	of	conduct,	respect	the	rights,	responsibility	to	the	shareholders	and	stakeholders,	including	cooperate	governance	

in	order	to	achieve	the	objective	and	goal	of	sustainable	value	creation.

3.	 To	conduct	its	business	without	having	any	impact	on	the	society,	the	Board	establishes	the	Corporate	Governance	Code	Policy	as		

a	guideline	for	the	Board	of	Directors,	executive	and	staff	and	communicates	such	guideline	to	them	in	writing.

4.	 To	adapt	to	changes	in	business,	the	Board	therefore	communicates	to	directors,	executives	and	staff	to	understand	and	prepare	to	

any	changes	that	may	occur,	monitors	compliance	of	the	policy	and	regularly	review	the	policy.

Principle 1.3 Duties	and	responsibilities	in	compliance

The	Board	 should	ensure	 that	 all	 directors,	 executives	and	staff	 at	 all	 levels	perform	 their	 assigned	 responsibilities	 in	 compliance	with		

carefulness	 and	 their	 fiduciary	duties,	 and	 that	 the	company	operates	 in	 accordance	with	 applicable	 laws	and	 standards,	 regulations,		

resolutions	of	shareholders	meeting	and	related	policies.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

หลักปฏิบัติที่ 1.3	หน้าที่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าท่ีดแูลให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	ตลอดจนพนักงานทุกระดบั	ปฏิบัตหิน้าทีด้่วยความรับผดิชอบตามบทบาทหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบหมาย	

มคีวามระมดัระวังและมคีวามซือ่สตัย์สจุรติจากการปฏิบติัหน้าท่ีทีม่ต่ีอองค์กร	โดยปฏิบตัใิห้สอดคล้องกับข้อบงัคบั	กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้อง	

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 1.4	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และการมอบหมายงาน

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เข้าใจขอบเขตหน้าที	่และความรบัผดิชอบของตนเอง	และเป็นผูก้�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ี	และความรบัผดิชอบให้กรรมการ

ผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการ	ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2: กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2.1	จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	(Objectives)	เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้บริษัทฯ	มีเป้าหมายขององค์กรในการด�าเนินงานให้กิจการมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า	 พัฒนา

และท�าการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า	 โดยยึดความถูกต้อง	ความซื่อสัตย์	 เป็นธรรม	 เพ่ือมุ่งการเป็นบริษัทประกันวินาศภัย	

ทีส่ร้างสรรค์ความพึงพอใจสงูสดุ	และเป็นหน่ึงในผูน้�าทางธุรกจิประกนัวินาศภัย	โดยมวีสิยัทศัน์	คอื	“ผูน้�าทางธุรกจิ	ใส่ใจพนัธมติร	คดิสร้างสรรค์	เน้นคุณภาพ

และบรกิาร	ภายใต้หลกัธรรมาภบิาล”	ซึง่บรษิทัฯ	มนีโยบายในด้านต่าง	ๆ 	เพ่ือปรับปรงุและพัฒนากระบวนการท�างานให้รวดเร็ว	ถูกต้องโดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามกลุ่มลูกค้า	ด้วยการบริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย	ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

และบริการอย่างต่อเน่ือง	 อีกทั้งมุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	 โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า	 และสร้าง	

ผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	อันน�ามาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

หลกัปฏบิตัท่ีิ 2.2 ก�ากับดูแลให้มัน่ใจว่าวตัถุประสงค์และเป้าหมาย	ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ	

โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากับดูแลให้มกีารก�าหนดเป้าหมายท่ีด�าเนินการด้วยความมัน่คง	เป็นท่ีเชือ่ถือและไว้วางใจของลกูค้ามาโดยตลอดและรกัษามาตรฐาน

ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ	และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ	ด้วยการ

พัฒนาด้านกระบวนการท�างาน	ลดขั้นตอน	ลดค่าใช้จ่ายในการท�างาน	ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	โดยการน�า	e–Commerce,	e-Policy,	

e–Claim,	e-Service	ให้สามารถสนับสนุนงานด้านการขาย	และการบรกิารต่าง	ๆ 	ให้กับตวัแทน	นายหน้า	ธนาคาร	และกลุม่ลกูค้าท่ัวไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ	และท�าให้ลกูค้าได้เข้าถึงผลติภัณฑ์ต่าง	ๆ 	ของบรษิทัฯ	ได้รวดเร็ว	และครอบคลมุมากข้ึน	อกีทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัตว่ิาด้วยธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	และประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการออกกรมธรรม์

ประกันภัย	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย	และการชดใช้เงิน	หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย	โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2560

หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติที่ 3.1	ความรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้มีความเหมาะสม	เพื่อน�าพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

1.	 ด้านคุณสมบัติ	คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและเหมาะสม	ทั้งในด้านความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และความสามารถ	

และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย	เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร	มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	สามารถให้ความเห็นที่เป็น

อิสระ	และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ด้านโครงสร้าง	คณะกรรมการของบริษัทฯ	ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	กล่าวคือ	บริษัทฯ	ต้องมีกรรมการอย่างน้อย	5	คน	ซึ่งบริษัทฯ	

มีขนาดค่อนข้างใหญ่	และมีความซับซ้อนของธุรกิจ	คณะกรรมการจึงให้มีจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น	15	คน	เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวน	

และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.	 ด้านการถ่วงดุลอ�านาจ	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ในสัดส่วน	1	ใน	3	ซึ่งถือว่าเป็นการสะท้อน

อ�านาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม

3.1	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
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Principle 1.4 Scopes	of	duties	and	responsibilities	and	assignment

The	Board	should	demonstrate	a	thorough	understanding	of	their	duties	and	responsibilities	and	clearly	define	the	roles	and	responsibilities	

of	Management	and	monitor	Management’s	proper	performance	of	its	duties.	

Principle 2: Define objectives that promote sustainable value creation 
Principle 2.1	The	Board	of	Directors	should	oversee	the	objectives	that	promote	sustainable	value	creation

The	Board	sets	the	Company’s	goal	for	operating	its	business	to	ensure	stability,	creditability	and	trust	of	customers,	developing	products	

and	conducting	marketing	activities	with	respect	to	customer	interests,	accuracy,	honesty	and	fairness.		The	Company	aims	to	be	a	Non-Life	

insurance	company	with	a	mission	“To	be	the	most	preferred	insurance	partner	providing	outstanding	solutions”	and	establishes	various	policies	

to	improve	and	develop	the	work	process	to	be	more	accurate	and	quick	by	using	advanced	information	technology	to	create	products	that	

meet	customer	needs	selling	through	a	variety	of	channels,	having	quality	control	and	regular	monitoring	of	products	and	services,	adding	

value	to	its	products,	creating	a	satisfactory	returns	to	the	shareholders	under	corporate	governance	and	corporate	social	responsibility	that	

lead	to	sustainability	of	its	business.

Principle 2.2	The	Board	of	Directors	should	ensure	that	the	Company’s	annual	and	objectives,	goals,	strategies,	and	plans	are	consistent	

with	the	long-term	objectives,	while	utilizing	innovation	and	technology	effectively

The	Board	ensures	that	the	goal	is	set	for	the	Company	to	conduct	its	business	with	stability,	creditability	and	trust	gained	from	the	customers.		

The	Company	aims	to	maintain	the	quality	of	products,	serve	customer	needs	and	provide	satisfactory	returns	to	the	shareholders	using	

work	process	development,	work	process	and	cost	of	work	reducing	and	information	technology	development	where	e-Commerce,	e-Policy,	

e-Claim	and	e-Service	are	developed	to	support	sale	process	and	services	provided	to	agents,	brokers,	banks	and	customers.		This	allows	

the	customers	to	quickly	access	to	every	product	of	the	Company.		In	addition,	in	order	to	comply	with	the	Electronic	Transaction	Act	B.E.	

2544	and	Notification	of	the	Board	of	Directors	of	Office	of	Insurance	Commission,	Re:	rules	and	procedures	for	issuing	insurance	policies,	

selling	insurance	policies	and	compensation	or	claim	under	the	insurance	contact	B.E.	2560.

Principle 3: Strengthen the Board of Directors effectiveness
Principle 3.1	Duties	and	responsibilities	in	achieving	the	Company’s	objectives	as	follows:

1.	 The	Board	should	have	good	qualifications	in	terms	of	skill,	experience	and	competence	of	Non-Life	insurance	business	and	understand	

the	business	and	to	achieve	the	stakeholder	interests

2.	 According	to	the	articles	of	association,	the	Board	must	comprise	at	least	5	directors	and	should	not	be	more	than	15	directors,	as	the	

Company	is	large-size	Non-Life	insurance	company	and	had	complex	business.

3.	 The	proportion	between	executive	directors	and	non-executive	directors	should	be	1:3	to	support	proper	checks	and	balances	to	prevent	

unfettered	power	of	decision	and	authority	by	any	one	individual,	whereby

3.1	 Non-executive	directors	who	exercise	objective	and	independent	judgment;

3.2	 According	to	the	articles	of	association,	the	number	the	independent	directors	should	be	5	directors,	consisting	of	at	least	1/3	of	

all	directors	and	the	Board	must	consist	of	least	3	directors	who	are	qualified	as	specified	by	the	requirements	of	Securities	and	

Exchange	Commission	and	Stock	Exchange	of	Thailand.		The	independent	directors	and	the	entire	board	can	fulfill	its	role	and	

responsibilities	efficiently	while	exercising	objective	and	independent	judgment.

4.	 The	Board	should	explicitly	disclose	 in	 the	company’s	annual	 report	and	on	 the	website	 its	Board	structure	and	details	 relating	 to		

directors,	including	directors’	age,	gender,	educational	background,	experience,	shareholding	percentage,	years	of	service	as	director,	

and	direct	or	position	in	other	listed	companies.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

3.2	 กรรมการอิสระของบรษิทัฯ	มจี�านวน	5	คน	ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	คอื	มกีรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	

และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ซึง่กรรมการอสิระสามารถท�างานร่วมกับคณะกรรมการบรษิทัฯ	ทัง้หมดได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	และสามารถ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4.	 ด้านการเปิดเผยข้อมูล	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลกรรมการ	อายุ	เพศ	ประวัติ	

การศึกษา	ประสบการณ์การณ์	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		

ไว้ในรายงานประจ�าปี	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติท่ี 3.2	 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ	และการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ	

ในการตัดสินใจ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ	 เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนดนโยบาย

และการบริหารงานประจ�า	และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้	ทักษะความสามารถ	และประสบการณ์	ในการที่

จะน�าพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ	

และกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

1.	 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1	 ก�ากับ	ตดิตาม	และดแูลการปฏบิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ	และบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั

ขององค์กร

1.2	 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม	และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.3	 หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	และมีมาตรการในการก�ากับดูแลให้เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุ

เป็นวาระการประชุม

1.4	 มีการจัดสรร	และควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม	ส�าหรับให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง	และเหมาะสมส�าหรับกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็น

ที่ส�าคัญอย่างทั่วถึง	และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

1.5	 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	และระหว่างคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ

2.	 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

2.1	 กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2	 กรรมการผู้จัดการเป็นสมาชิกของคณะอ�านวยการบริหาร

2.3	 มีอ�านาจในการบริหารงาน	ควบคุม	อนุมัติ	และรับผิดชอบการด�าเนินงานตามที่ได้ก�าหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารงบประมาณ

การปฏิบัติงาน	การลงทุน	และการด�าเนินการต่าง	ๆ	เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัทฯ

2.4	 มีอ�านาจในการด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.5	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่าง	ๆ	ตามความเหมาะสมของลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

2.6	 มีอ�านาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจ�านวนเงินที่ก�าหนดไว้ไม่เกินอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	ทั้งนี้	 กรรมการผู้จัดการไม่ใช้อ�านาจ

หน้าที่ของตน	ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย	หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

2.7	 ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการได้มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทนตนเอง	ขอบเขตการมอบอ�านาจของ	บุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึงการ

อนุมัติให้ท�ารายการที่ผู้รับมอบอ�านาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เพ่ือให้เรื่องส�าคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ	 และกลั่นกรองข้อมูลและ	

เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบต่อไป

หลกัปฏบิตัท่ีิ 3.3 ก�ากับดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมคีวามโปร่งใส	และชดัเจน	เพ่ือให้ได้คณะกรรมการท่ีมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมตามท่ีก�าหนดได้

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีพิ่จารณาแต่งตัง้หรอือนมุตั	ิบคุคลทีม่คีวามเหมาะสม	เพ่ือเป็นกรรมการของบรษิทัฯ	จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและ	

ก�าหนดค่าตอบแทน	ซึง่ประกอบด้วยสมาชกิท่ีเป็นกรรมการอสิระท้ังคณะ	ท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการ	โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส	และ

ชดัเจน	เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมคุีณสมบตัคิรบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบทีก่�าหนด	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	เพ่ือพิจารณาแต่งตัง้หรอือนมุตัิ
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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.

1.3	 Set	the	Board	meeting	agenda	by	discussing	with	the	President	which	important	matters	should	be	included	and	set	as	an	agenda.

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

directors	to	exercise	independent	judgment	in	the	best	interest	of	the	Company.

1.5	 Ensure	constructive	relations	between	executive	and	non-executive	directors,	and	between	the	Board	and	Management.

2.	 Duties	and	responsibilities	of	President

2.1	 President	reports	directly	to	the	Board	of	Directors.

2.2	 President	is	a	member	of	Executive	Committee.

2.3	 President	has	the	power	to	manage,	control	and	approves,	and	is	responsible	for	the	operations	as	defined	in	the	business	plan	

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

2.4	 President	has	the	power	to	perform	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

2.5	 President	has	the	power	to	appoint	various	committees	as	see	it	appropriate	for	the	nature	of	business	operation.

2.6	 President	has	the	power	to	approve	and	manage	expenses	under	a	specified	limit	but	not	exceed	power	and	duties	assigned.		

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

2.7	 In	case	where	President	has	delegated	the	power	to	another	person	to	act	on	his/her	behalf,	scope	of	authority	delegation	of	such	

person	shall	not	include	the	authorization	to	enter	into	a	transaction	whereby	the	power	of	attorney	may	have	conflict	of	interest	or	

other	benefits	conflicting	with	the	Company.

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

the	matters	to	the	Board	before	approval.

Principle 3.3	Selection	and	nomination	of	directors	

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

resulting	to	ensure	that	the	Board	of	Directors’	qualifications	meet	the	requirement.		Therefore	Nomination	and	Remuneration	Committee	

is	established	and	it	consists	of	members	who	are	independent	directors.

2.	 Nomination	and	Remuneration	Committee	arranges	meetings	to	consider	criteria	and	recruitment	procedures	to	seek	qualified	directors	

to	ensure	that	the	Board	has	appropriate	component,	consider	background	of	the	person	nominated,	give	opinions	to	the	Board	before	

proposing	to	the	shareholders’	meeting	to	appoint	such	person	as	the	director	and	ensure	that	information	of	such	person	disclosed	to	

shareholders’	meeting	is	sufficient	for	decision	making.

3.	 Nomination	and	Remuneration	Committee	reviews	criteria	and	procedures	for	the	nomination	of	directors	to	propose	to	the	Board	before	

nominating	directors	whose	terms	of	office	expire,	as	well	as	consider	performance	of	such	directors	before	proposing	to	the	Board	

meeting.	
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2.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่

จะท�าให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอีงค์ประกอบทีเ่หมาะสม	และพิจารณาประวัตขิองบคุคลท่ีท�าการสรรหา	และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	

ก่อนจะน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้แต่งตัง้เป็นกรรมการต่อไป	และได้เปิดเผยประวัตกิรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้	ให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นได้รบัทราบอย่าง

เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.	 คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	 เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการ	

ที่ครบวาระ	และได้ค�านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักปฏิบัติที่ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับสภาวะ

อุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ	น�าพาองค์กรให้ด�าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย	

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าที่เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบ้ืองต้น	และน�าเสนอต่อ	

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้

กับอตุสาหกรรมเดียวกัน	และจะค�านงึถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และเพียงพอทีจ่ะรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตั	ิ

ที่ต้องการไว้ได้	แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วย

3.	 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแต่ละ

รูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่	และค่าตอบแทนตามผลด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มกีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน		

รวมทั้งรูปแบบและจ�านวนค่าตอบแทนด้วย

หลกัปฏบิตัท่ีิ 3.5	การควบคมุและดแูลความรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการจดัสรรเวลาของกรรมการทีเ่หมาะสมเพือ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บรษิทัฯ	

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีให้เป็นที่รับทราบ

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร	และพนักงาน	น�าข้อมูลภายใน

ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน

4.	 กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ทั้งหมดท่ีได้จัดให้มีข้ึนในรอบปี	 ในปี	 2561	

บริษัทฯ	 ยังไม่สามารถปฏิบัติได้	 เน่ืองจากมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่า	75%	คือเข้าร่วมประชุม	1	คร้ัง	 จากที่มีการประชุม	3	คร้ังหลังจากที	่

เข้าด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ซึ่งถือว่ายังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์	100%

หลักปฏิบัติท่ี 3.6	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล	 เพ่ือน�าผลการประเมินไป

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี	โดยใช้วิธีประเมินตนเองด้วย

แบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน	ประมวล

ข้อคิดเหน็ในประเดน็ต่าง	ๆ 	ทีเ่ก่ียวข้องกับบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ	ซึง่ผลการประเมนิของคณะกรรมการบริษทัฯ	จะถูกน�าไปใช้	

ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ	และเปิดเผยการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	ประจ�าปี	2561	สามารถสรปุได้ว่าคณะกรรมการท้ัง	14	ท่าน	มคีวามเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างมาก		

หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม	มีคะแนนเฉลี่ย	 3.74	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.58	ส่วนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคล	

ประจ�าปี	 2561	สามารถสรุปได้ว่าคณะกรรมการทั้ง	 14	ท่าน	มีความเห็นอยู่ในระดับ	 เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเย่ียม	มี

คะแนนเฉลี่ย	3.82	หรือคิดเป็นร้อยละ	95.42

หลักปฏิบัติที่ 3.7	ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ	มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ	

ได้รับการเสริมสร้างทักษะ	และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ
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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.		However,	the	Company	is	still	unable	to	

fully	comply	because	in	2018,	less	than	75%	of	the	directors	attending	the	meeting,	which	is	attending	1	out	of	3	meetings	after	being	

appointed	to	be	the	directors	of	the	Company,	considering	not	100%	complied	with	the	principle.	

Principle 3.6	The	Board	of	Directors	should	conduct	a	formal	annual	performance	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	are	conducted	annually,	using	self-assessment.		This	allows	the	directors	to	review	and	compile	

opinions	on	various	matter	related	to	roles	and	responsibilities	of	the	Board.		The	assessment	designed	and	revised	by	the	Stock	Exchange	

of	Thailand	is	adapted	as	the	self-assessment	for	the	Board	and	directors	and	assessment	result	 is	disclosed	in	the	annual	report.		The	

assessment	result	will	be	used	as	one	of	the	information	in	considering	appropriateness	of	the	Board	composition.

The	results	of	self-assessment	of	the	board	of	directors	for	the	year	2018	can	be	concluded	that	all	14	directors	had	the	opinions	in	the	strongly	

agree	level	or	had	the	performance	in	the	excellent	level	with	the	average	score	of	3.74	or	93.58%.		In	addition,	the	results	of	self-assessment	

of	the	each	individual	director	for	the	year	2018	can	be	concluded	that	all	14	directors	had	the	opinions	in	the	strongly	agree	level	or	had	the	

performance	in	the	excellent	level	with	average	score	of	3.82	or	95.42%.

Principle 3.7	The	Board	of	Directors	should	encourage	and	support	the	Board	of	Directors	to	understand	their	roles	and	responsibilities,	

the	nature	of	the	business,	the	company’s	operations,	relevant	law	and	standards,	and	other	applicable	obligations	and	should	support	all	

directors	in	updating	and	refreshing	their	skills	and	knowledge	necessary	to	carry	out	their	roles	as	the	Board	of	Director.

When	 a	 new	director	 is	 appointed,	 the	Company	would	 provide	 them	director’	 handbooks	 and	 useful	 information	 including	 related		

regulations	and	laws.	Knowledge	sharing	and	company’s	business	information	are	also	provided	to	a	director	to	enhance	the	performance	

and	understanding.

The	Company	has	a	policy	to	encourage	directors,	Management	and	company	secretary	to	attend	trainings	held	by	external	organizations	such	

as	the	Thai	Institute	of	Directors	Association	(IOD)	to	increase	knowledge.		Internal	trainings	are	provided	to	improve	their	performances	and	

catch	up	with	current	situations.		The	Company	discloses	information	of	trainings	and	development	of	the	Board	in	the	annual	report	regularly.
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กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	ตลอดจน

กฎระเบยีบข้อบงัคับ	และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	และจดัให้มกีารให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัฯ	เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบติัหน้าที่

ของกรรมการ	และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก	เช่น	สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	หรอื	IOD)	และจากการจดัอบรมภายในบรษิทัฯ	เพ่ือให้มกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน		

และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในรายงานประจ�าปี

หลกัปฏบัิตท่ีิ 3.8	ควบคุมดแูลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	และแต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ	เพ่ือเป็นการสนบัสนนุ

การเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	4	ครั้งต่อปี	และปี	2561	บริษัทฯ	มีการจัดประชุมรวม	5	ครั้ง	และได้ส่งหนังสือ

เชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ	ก่อนการประชมุล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	กรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ	ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ให้แจ้งสาเหต	ุ

ให้เลขานุการบริษัทฯ	 ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น	 ๆ	 และเลขานุการบริษัทฯ	 จะแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริษัทฯ	 ท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม	

ได้รับทราบ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับ

ปัญหาโดยตรง	และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีส่�าคญัและข้อมลูทีจ่�าเป็นได้จากกรรมการผูจ้ดัการ	เลขานกุารบรษิทัฯ	และผูบ้รหิารทีไ่ด้รบัมอบหมาย

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ	นายยุทธนา		สวุรรณประดษิฐ์	เมือ่วันที	่1	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	ซึง่เป็นผูท้ีม่คีณุสมบตั	ิประสบการณ์ท่ีจ�าเป็น		

และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่	โดยให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ	ที่คณะกรรมการต้องทราบ	เพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของคณะกรรมการบรษิทัฯ	และได้เปิดเผยคณุสมบติัและประสบการณ์ของเลขานกุารบริษทัฯ	ในรายงานประจ�าปีและบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ	ด้วย	เลขานุการ	

บริษัทฯ	ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	ดังรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 4.1	การด�าเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ท�าหน้าทีด่�าเนนิการพิจารณาหลกัเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหา	

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นชอบ	 เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	 และติดตามให้กรรมการผู้จัดการ

พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง

2.	 บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแนวทางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง	 เพ่ือให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเน่ืองในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	และพนักงาน	

ในต�าแหน่งส�าคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนและขั้นตอนการท�างาน		

รายละเอียดของงานที่ค้าง	วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน	โดยแจ้งให้บริษัทฯ	รับทราบเมื่อตนเองจะพ้นจากต�าแหน่ง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มี

ระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักงาน	ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 ได้รับการอบรมและพัฒนา	 เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติที่ 4.2 การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน	และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้บริหารระดับสูง	และบุคลากรทุกระดับในองค์กร	เพื่อ

การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	 เป้าหมายหลักขององค์กร	และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว	

ซึ่งรวมถึง

1.1	 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือน	และโบนัส

1.2	 การก�าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะค�านงึถึงปัจจยัค่าตอบแทนในระดบัท่ีใกล้เคยีงกบัอตุสาหกรรมเดยีวกัน	ควบคู่

ไปกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

1.3	 การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล	และรับทราบโดยทั่วกัน
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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	2018,	the	Company	

had	arranged	the	meeting	for	5	times	altogether	and	the	notice	containing	agendas	of	the	meeting	was	sent	out	at	least	7	days	prior	

to	the	meeting.	If	the	director	cannot	attend	the	meeting,	he	or	she	should	inform	the	company	secretary	the	reasons	of	such	absence	

prior	the	meeting	and	the	company	secretary	must	inform	such	director	resolutions	of	the	meeting.

2.	 The	Board	should	encourage	the	President	to	invite	key	executives	to	attend	Board	of	Directors’	meetings	to	present	details	on	the	

agenda	items	related	to	matters	that	they	are	directly	responsible	for	and	to	assist	succession	planning.

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

persons.

On	1st	December	2016,	the	Board	had	appointed	Mr.	Yuttana		Suwanpradit	to	be	a	company	secretary	who	has	necessary	qualifications,	

knowledge,	skills,	and	experience	for	performing	the	duties,	including	providing	advice	on	legal,	regulatory	and	administrative	requirements	

to	the	Board	to	support	their	performances,	and	disclose	the	qualifications	and	experience	of	the	Company	secretary	in	its	annual	report	and	

on	the	company’s	website.		The	company	secretary	should	receive	ongoing	training	and	education	relevant	to	performing	the	duties	(as	the	

details	shown	on	the	“Management”	topic).	

Principle 4: Ensure effective CEO and People Management
Principle 4.1	ensure	that	a	proper	mechanism	is	in	place	for	the	nomination	and	development	of	the	President	and	key	executives	to	achieve	

the	Company’s	objectives

1.	 The	Board	should	assign	Nomination	and	Remuneration	Committee	to	establish	the	criteria	and	procedures	for	nomination	and	appointment		

of	the	chief	executive	officer.

2.	 The	Board	should	ensure	that	the	chief	executive	officer	appoints	knowledgeable,	skilled,	and	experienced	key	executives.		The	Board	

or	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	together	with	the	chief	executive	officer	should	establish	the	criteria	and	procedures	

for	nomination	and	appointment	of	key	executives.	 	To	ensure	business	continuity,	 the	board	should	ensure	 that	development	and	

succession	plans	for	the	chief	executive	officer	and	key	executives	are	in	place.		The	board	should	annually	request	reporting	on	the	

implementation	of	the	development	and	succession	plans	from	the	chief	executive	officer.

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

Principle 4.2	determine	an	appropriate	compensation	structure	and	performance	evaluation	

1.	 The	Board	should	ensure	that	the	compensation	structure	rewards	individual	performance,	incentivises	the	President,	key	executives	

and	staff	at	all	levels	to	act	in	support	of	the	Company’s	objectives	and	values,	and	fosters	long-term	commitment	by	aligning	incentives	

with	future	Company’s	performance	through:	

1.1	 Appropriate	combination	of	salary	and	other	short-term	compensation	(such	as	bonus),	and	long-term	compensation	(such	as	

employee	stock	ownership	plan	participation)

1.2	 Ensure	that	the	director	total	compensation	takes	into	account	industry	standards	and	Company’s	performance,	and

1.3	 Predetermined	and	communicated	performance	evaluation	criteria.

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.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในเรื่อง	ดังนี้

2.1	 เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ	 โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงาน	 โดยสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

2.2	 มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี

2.3	 อนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ	โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่	และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน	และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	ตามท่ี	

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ	พร้อมท้ังมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงาน	

ทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 4.3	สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง	และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	เข้าใจในโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้	ซึง่อาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์

อกัษรหรอืไม่ข้อตกลงผูถื้อหุน้	หรอืนโยบายของกลุม่บรษิทัแม่	ซึง่มผีลต่ออ�านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกิจการ	ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ	จะคอยดแูล	

ไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ	และควบคมุดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูตามข้อตกลงต่าง	ๆ 	ทีม่ผีลกระทบ	

ต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 4.4	ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์	และแรงจูงใจที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนา

องค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคล	ซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู	้

ทักษะ	และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการท�างาน	เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	ตลอดจนทิศทาง	กลยุทธ์ขององค์กร	และสภาพการแข่งขัน

ทางธุรกิจ	เพ่ือจะได้น�าความรูค้วามสามารถมาพัฒนาตนเอง	และองค์กรให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน	และมกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีเพ่ือดแูลให้พนกังาน

มีการออมเงินอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลกัปฏบิตัท่ีิ 5.1	ควรให้ความส�าคญัและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกับการสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้าหรอืผูท่ี้เก่ียวข้อง	

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ	ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีมีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย	 พัฒนาศักยภาพด้านระบบการ

บรกิาร	และมกีารพัฒนาขยายสาขาทางธุรกิจ	เพ่ือรองรบัการให้บรกิารลกูค้าและคู่ค้าอย่างท่ัวถึง	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริการทีร่วดเร็ว	ซึง่บริษทัฯ	มุง่เน้น	

และให้ความส�าคญัต่อลกูค้าและบคุคลอ่ืน	ๆ 	เป็นหลกัโดยให้ความส�าคญัด้านความรับผดิชอบต่อสงัคม	และการรักษาสิง่แวดล้อม	ซึง่บริษทัฯ	มกีารคุม้ครอง

ความปลอดภัยของระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของลูกค้า	 โดยผ่านมาตรฐานการรับรองจากผู้ตรวจสอบมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	

ISO	27001	และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระท�าผิดต่อกฎหมาย	หรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่ 5.2	ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ	 (Operational	plan)	 เพื่อ	

ให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ต้องเปิดเผยการปฏิบตัติามนโยบายฉบบัน้ีให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัทราบ	โดยการจดัท�านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนา

องค์กรอย่างย่ังยืน	และมกีารจดัท�ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส่วนหนึง่ของรายงานประจ�าปี	โดยอ้างองิตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล	

หรือ	GRI	(Global	Reporting	Initiative)	โดยมีแนวทางการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

1.	 การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและ	

เท่าเทียม	ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความส�าเร็จให้แก่องค์กร	ดังจะเห็นได้จากแนวการปฏิบัติ

ของบริษัทฯ	 เช่น	 การก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน	 รวมถึงวันลาต่าง	 ๆ	 อย่างเหมาะสม	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายแรงงาน	การให้	

ผลตอบแทน	และเงินพิเศษแก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม	ผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม	และมีการ

ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในหน้าที่การงานอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ	มีการโยกย้ายต�าแหน่งงานตามความเหมาะสมและ

ความต้องการของพนักงาน
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2.3	 Approve	total	annual	compensation	of	the	President,	taking	into	consideration	the	performance	of	the	President	and	other	relevant	

factors.

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

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

Principle 4.3 The	Board	of	Directors	should	consider	its	responsibilities	in	the	context	of	the	Company’s	shareholder	structure	and	relationships,		

which	may	impact	the	management	and	operation	of	the	Company.

The	Board	understands	the	Company’s	shareholder	structure	and	relationships,	and	considers	their	impact	on	the	control	over	the	company,	

including	written	and	non-written	family	agreements,	shareholder	agreements,	or	group	company	policies.		The	Board	of	Directors	should	

ensure	that	the	Company’s	shareholder	structure	and	relationships	do	not	affect	the	Board’s	exercise	of	its	duties	and	responsibilities	and	

oversee	that	information	is	properly	disclosed	when	there	are	any	conditions	that	have	an	impact	on	the	control	over	the	Company.

Principle 4.4 The	Board	of	Directors	should	ensure	the	Company	has	effective	human	resources	management	and	development	programs	

to	ensure	that	the	Company	has	adequate	staffing,	appropriately	knowledgeable,	skilled,	and	experienced	staff	and	motivation	to	benefit	

Company	development.

The	Board	values	 the	human	 resources	which	 is	one	of	 the	most	 important	 resources	of	 the	Company,	by	supporting	human	 resource		

development	 including	knowledge	and	skill	 trainings	that	match	with	 their	duties	and	responsibilities,	 the	Company’s	goal,	strategy	and	

competition.		The	staff	is	able	to	enhance	his/her	efficiency	and	Company’s	efficiency	using	knowledge	obtained	during	training.		Provident	

fund	is	set	for	the	Company’s	staff	to	encourage	saving	for	retirement	and	financial	management	is	promoted	among	the	staff.

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.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

2.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	โดยการปฏิบตัติามจรยิธรรมทางธุรกิจ	เช่น	การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม	ส่งเสรมิให้เกดิผลติภณัฑ์และการบรกิารทีม่ี

คุณภาพโดยการพัฒนากระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่	ๆ 	เข้ามาช่วยในกระบวนการซือ้ขายและบรกิาร	ส่งผลให้ลดต้นทนุของสนิค้า

และบริการ

3.	 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค	 โดยมีการปฏิบัติตามกลไกของตลาดที่เป็นธรรม	การผลิตสินค้าและบริการที่ค�านึงถึงความต้องการของลูกค้า

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท�าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย	 และการให้ข้อมูลและเน้ือหาของข้อมูลที่ถูกต้อง	 ชัดเจนเป็นธรรม	และไม่ชักน�า	

ในทางที่ผิด	ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย	เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง	มีขั้นตอนการจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย	และ

การจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

4.	 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าโดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้า	คือ	บริษัทฯ	เลือกใช้บริการจากคู่ค้า	โดยพิจารณาจากคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้า	และการ

ให้บริการเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม	และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

5.	 ความรับผิดชอบต่อชุมชน	 โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน	คือ	บริษัทฯ	ด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 โดยตระหนักดีถึงความ	

รับผิดชอบต่อชุมชน	อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ	กับชุมชนและสังคม	เช่น	การให้ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง

6.	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยมีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม	คือ	 การประกอบกิจการโดยการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน	 เป็นการควบคุมอัตราการ	

ใช้ทรัพยากรในการผลิตของบริษัทฯ	ให้ต�่ากว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้

หลกัปฏบิตัท่ีิ 5.3	จดัให้มกีารก�ากับดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร	รวมท้ังดแูลให้มกีารน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

ของบรษิทัฯ	ท้ังหมด	โดยค�านงึถึงความต้องการทีแ่ท้จรงิของบรษิทัฯ	มุง่หวงัให้เกิดการพัฒนาปรบัปรงุระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	และน�าเสนอ

ระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่	ๆ 	เข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัทฯ	โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะทาง

เศรษฐกิจ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยให	้

คณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 จัดท�ารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เป็นประจ�า

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 เพ่ือใช้เป็นมาตรการรักษา	

ความมัน่คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้ข้อมลูข่าวสารขององค์กรในการรกัษาความลบั	รกัษาความน่าเชือ่ถือและความพร้อมใช้ของข้อมลู	

รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่ 6.1	บริษัทฯ	มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	 และมีการปฏิบัติให้เป็น	

ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ	 ทั้งการประเมินความเสี่ยง	 ผลกระทบและ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง	 และมีวิธีจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม	ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยมอบหมาย	

ให้คณะกรรการบริหารความเสี่ยง	 เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 เสนอต่อ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์	 ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้เพ่ือเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และให้ทุกหน่วยงานท�าการทบทวนประเมิน	

ความเสี่ยง	 และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานต่อ	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย	3	ท่าน	กรรมการอสิระท่านหน่ึง	

ท่ีได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม	

ข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	และมีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
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3.	 Customer	or	Consumer	Responsibility:	The	Company	complies	with	fair	market	mechanism,	create	products	and	services	that	serve	need	

of	each	customer	and	provide	information	and	content	that	is	accurate,	clear	and	easy	to	understand	and	not	misleading	for	customers	

to	make	the	right	decision.		There	are	quick	and	fair	processes	to	handle	claims	and	complaints	of	the	insured.

4.	 Business	Partner	Responsibility:	The	Company	selects	 its	partners	based	on	quality	and	efficiency	of	products	and	services.	 	The		

Company	conducts	business	with	its	partners	with	fairness	and	strictly	adhered	with	commercial	terms,	conditions	and	contracts	as	agreed.

5.	 Community	Responsibility:	The	Company	is	committed	to	the	community	by	continually	and	seriously	conducting	and	engaging	with	

social	responsibility	activities	such	as	providing	accurate	product	information.		At	the	same	time,	the	Company	is	aware	of	responsibility	

and	cooperation	between	the	Company,	community	and	society.

6.	 Environmental	Responsibility:	The	Company	treats	the	environment	by	utilizing	resource	and	controlling	resources	used	in	the	Company’s	

production	to	be	lower	than	the	rate	of	recovery	of	such	resources.

Principle 5.3	The	Board	of	Directors	ensures	that	information	technology	of	the	Company	is	controlled	and	managed,	including	information	

technology	is	used	to	increase	business	opportunities,	business	development	and	risk	management	to	achieve	objectives	and	goals	of	the	

business.

1.	 The	Board	assigns	Information	and	Technology	Steering	Committee	to	define	all	strategies	related	to	all	of	the	company’s	information	

and	technology	by	considering	the	needs	of	the	Company,	aiming	to	improve	information	and	technology	systems	and	adapting	new	

information	and	technology	systems	to	increase	business	opportunities	based	on	business	competition	and	economic	situation.		

2.	 The	Board	ensures	that	risk	management	covers	management	of	information	and	technology	risks.		Information	and	Technology	Steering	

Committee	should	report	regularly	on	information	and	technology	risks	to	Risk	Management	Committee.

3.	 The	Board	ensures	that	 information	security	policy	and	privacy	policy	are	used	as	a	security	measure	for	 information	systems,	use		

of	corporate	information,	maintaining	confidentiality,	credibility	and	availability	of	data,	including	preventing	any	unauthorized	use	or	

alteration	of	data.

Principle 6: Strengthen effective risk management and internal control
Principle 6.1	The	Board	of	Directors	should	ensure	that	the	company	has	effective	and	appropriate	risk	management	and	internal	control	

systems	that	are	aligned	with	the	company’s	objectives,	goals	and	strategies	and	comply	with	applicable	law	and	standards.

The	Board	ensures	the	Company	to	identify	risks	that	could	cause	serious	impact	on	the	Company	such	as	risk	assessment,	impact	and	chance	

of	risks,	appropriate	risk	management,	monitoring	and	reviewing	the	Company’s	risk	management.		The	Board	assigns	Risk	Management		

Committee	to	establish	a	risk	management	policy,	risk	management	strategies	and	risk	appetite	which	are	proposed	to	the	Board	to	consider	

and	approve	asset	allocation	in	line	with	risk	appetite	of	the	Company	and	report	the	risk	management	results	to	the	Board.		Every	department		

is	 required	 to	 review	and	assess	 the	 risks	and	 risk	 indicators	of	each	department	once	a	year	under	 supervision	of	Risk	Management		

Department	which	compiles	and	summarizes	the	reports	for	Risk	Management	Committee	and	the	Board.

Principle 6.2 The	Board	of	Directors	shall	establish	an	Audit	Committee	that	can	act	independently.

The	Board	shall	establish	an	Audit	Committee	that	comprises	at	least	three	independent	directors,	one	of	those	is	elected	by	the	Board	to	

serve	as	Chairman	of	Audit	Committee.		Audit	Committee	has	the	duties	and	responsibilities	as	specified	by	the	charter	and	has	qualifications	

and	roles	in	line	with	requirements	of	Securities	and	Exchange	Commission,	Stock	Exchange	of	Thailand	and	Office	of	Insurance	Commission.		

The	duties	and	responsibilities	of	Audit	Committee	are	set	out	in	writing	in	line	with	Good	Corporate	Governance	guideline	which	specifies	that	

Audit	Committee	meetings	are	scheduled	to	be	held	four	times	a	year	and	term	of	office	of	three	years	and	qualification	must	be	independent	

according	to	the	Board	and	management	structure	under	the	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	25351

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
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ได้มีการก�าหนดหน้าท่ีและความรับผิดขอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	

ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ตามแนวปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ	4	ครั้ง	และมี

วาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และคณุสมบตัต้ิองมคีวามเป็นอสิระ	ตามโครงสร้างคณะกรรมการและการจดัการของผูข้ออนุญาต	ตามพระราชบญัญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	25351

1	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

หลกัปฏบิตัท่ีิ 6.3 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ควรตดิตามดแูลและจดัการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในบริษทัฯ	รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

อันมิควรในทรัพย์สิน	ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ	และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ	ในลักษณะที่ไม่สมควร

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	 เพ่ือ

มิให้ผู้บริหาร	และพนักงาน	น�าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนท่ีข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	ซึ่ง

เป็นการเอาเปรยีบผูถื้อหุ้นอืน่	โดยก�าหนดตารางเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีออกโดยบรษิทัฯ	และก�าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร	รายงานการถือ	

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และนิติบุคคลตามที่กล่าวมาข้างต้นถือหุ้น

รวมกันเกินร้อยละ	 30	ของจ�านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว	 และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดในนิติบุคคลนั้น	

ต่อส�านักงานคณะกรรมการ	กลต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วัน	นับจากวันที่มีการซื้อ	

ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทาง	www.sec.or.th	และส่งส�าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้ส�านักเลขานุการ	

บริษัทฯ	 จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลส�าหรับจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�านวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการ	

บรษิทัฯ	ทราบในการประชมุคณะกรรมการ	เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์และการประชมุคณะกรรมการในครัง้สดุท้ายของปี	และได้เปิดเผย

ไว้ในรายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1	นอกจากได้ก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผู้บริหาร	 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้องปีละครั้งเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือให้คณะ

กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ	 ท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์	 และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ	 โดยรวมก่อน

การประชุมวาระนั้น	ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ	จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภัยส�าหรับระบบสารสนเทศ	และนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนตวั	น�ามาใช้ในการเพ่ือสนบัสนนุ

การด�าเนนิงานหลกัของบรษิทัฯ	ให้ตามกฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ	และผูถื้อหุ้น	ตลอดจนตดิตามตรวจสอบการกระท�าทีก่่อให้

เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมทัง้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	และตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ	เรื่อง	รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน2

2	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	89

หลกัปฏบิตัท่ีิ 6.4	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากับดแูลให้มกีารจดัท�านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชนัและสือ่สารในทกุระดบัของบริษทัฯ	และต่อบุคคลภายนอก

เพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากับดแูลให้มีการจดัท�านโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชนั	เพ่ือใช้ป้องกันและควบคมุความเสีย่งทีเ่กดิจากการทุจริตคอร์รัปชนั	รวมถงึ

ผลกระทบต่อชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถือในเรือ่งความซือ่สตัย์ให้แก่บรษิทัฯ	ในการด�าเนนิธุรกิจ	มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล	ตัง้แต่กระบวนการ

สรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน	 โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกต้องไม่กระท�าความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชัน	

นอกจากนี้	การเลื่อนต�าแหน่ง	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	และการให้ผลตอบแทน	บริษัทฯ	ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย	และ

ไม่มปีระวัตกิารกระท�าทุจรติคอร์รปัชนั	หรอืความประพฤตทิีข่ดัขวางต่อการปฏบิตัติามนโยบายฉบบันี	้ตลอดจนสือ่สารนโยบายและสร้างความตระหนกั	เพ่ือ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่	 และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เก่ียวกับ

นโยบาย	และรายงานข้อมูลแก่สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบนโยบาย	ผ่านสื่อทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 6.5 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากับดแูลให้มกีระบวนการรบัข้อร้องเรยีนของผูม้ส่ีวนได้เสยี	โดยมช่ีองทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรยีนเก่ียวกับการคอร์รปัชนั

ในหลายช่องทาง	รวมท้ังเปิดเผยช่องทางรบัเรือ่งร้องเรยีนไว้ในเว็บไซต์	หรอืรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ	พร้อมท้ังเปิดรบัข้อเสนอแนะเก่ียวกับมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส
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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,	which	is	considered	as	taking	advantage	of	the	shareholders.	The	Company	has	scheduled	Closed	Period	to	

prevent	company’s	securities	trading	and	requires	Directors	and	executives	to	report	on	securities	holding	of	the	Company,	including	

those	held	by	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	via	

www.sec.or.th	to	the	Office	of	the	Company	Secretary	for	the	purpose	of	preparing	the	report	and	summarizing	the	number	of	shares	of	

each	director	to	present	to	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

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	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.
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Shareholding Structure and Management (Continued)
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระท�าโดยเจตนาสุจริต	

โดยห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	 เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย	ตามค�าสั่งศาลหรือหน่วยงาน

ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1	คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง	ๆ	ถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	และ

เป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ดแูลให้มบีคุลากรทีม่คีวามรู	้มปีระสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	และมจี�านวนทีเ่พยีงพอในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล	คณะกรรมการบริษัทฯ	ค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.1	 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

1.2	 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1.3	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4	 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	และนโยบายของบริษัทฯ

2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ดแูลให้การเปิดเผยข้อมลู	ซึง่รวมถงึงบการเงนิ	รายงานประจ�าปี	และแบบ	56-1	ทีส่ะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด�าเนนิงาน	

อย่างเพียงพอ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ	(Management	Discussion	and	Analysis	หรือ	MD&A)	เพื่อ

ประกอบการเปิดเผยงบการเงิน	โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.44	/2556	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และ	วิธีการรายงาน

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติที่ 7.2	การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระหนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ	และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้ง

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเรว็หากมสีญัญาณบ่งชีถึ้งปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ	โดยยึดกรอบระบบเตอืนภยัล่วงหน้าทางการเงนิ	(Early	

Warning	System)	การด�ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่งทีเ่พียงพอในการรองรบัความเสีย่งต่าง	ๆ 	ทีอ่าจจะเกิดข้ึนจากการประกอบธุรกิจ	ตามเกณฑ์	

ทีส่�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั	(คปภ.)	ก�าหนด	และใช้เป็นมาตรการส�าคญัในการก�ากับดแูลธุรกิจขององค์กร	

เพื่อให้การประกอบธุรกิจด�าเนินไปอย่างมั่นคง	และมีประสิทธิภาพ

2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ดแูลให้มกีารเสนอรายการ	หรอืความเห็นส�าหรับให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นอนุมติั	คณะกรรมการบรษิทัฯ	มัน่ใจแล้วว่าจะไม่มผีลกระทบ	

ต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ	และสภาพคล่องทางการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 7.3	การจัดท�าแผน	และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน	หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบรษิทัฯ	มกีารตดิตามดแูลให้กจิการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวังอย่างใกล้ชดิ	ในกรณีท่ีกิจการมแีนวโน้มจะประสบปัญหา	หรอืมแีนวโน้ม	

มปัีญหาทางการเงนิ	โดยจดัให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนินงานทกุด้านของบรษิทัฯ	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง

ท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมท้ังก�ากับดูแล	ทบทวน	และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบาย	 วิธีปฏิบัติ

มาตรฐานกลยทุธ์	และการชีวั้ดความเสีย่ง	โดยรวมทีค่รอบคลมุท้ังองค์กร	รวมถึงการตดิตามฐานะเงนิกองทนุ	ประเมนิผลการปฏิบตัติามนโยบายการบรหิาร

ความเสี่ยงที่ก�าหนดเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงต่าง	ๆ 	อยู่ในกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นประจ�า

หลักปฏิบัติที่ 7.4 มีการจัดท�ารายงานความยั่งยืน	ตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาให้จัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน	ซึ่งได้วางกลยุทธ์การด�าเนินงานไว้	 3	 ด้าน

หลัก	ๆ	อันได้แก่	Good	Business,	Good	People	และ	Good	Society	ซึ่งกลยุทธ์การด�าเนินงานทั้ง	3	ส่วนนี้	ได้ถูกน�าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการท�างาน

ของส่วนงานต่าง	 ๆ	 เพ่ือเป็นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความย่ังยืนให้องค์กร	 โดยผ่านการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	และ

รายงานความย่ังยืนท่ีมีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย	จรรยาบรรณ	นโยบายการ	

ต่อต้านคอร์รปัชนั	การปฏบิตัต่ิอพนักงาน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเป็นธรรม	รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยค�านงึถึงกรอบการรายงาน

ที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศ	และระดับสากล	ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี	และข้อมูลที่เปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส�าคัญและสะท้อนการปฏิบัติ	

ที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
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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.

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.
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หลักปฏิบัติที่ 7.5	จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ	สื่อสารระหว่างบริษัทฯ	กับผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร	และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	เท่าเทียม	ทันเวลา	และใช้

ช่องทางที่เหมาะสม	ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์	และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัทฯ	

เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก	และยังได้ให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทาง	และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6 ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและ	

ภาษาอังกฤษ	โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และผ่านช่องทางอินทราเน็ตส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	โดยสม�่าเสมอ	เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่	8.1	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลและให้ความส�าคัญในทุกประเด็นที่ส�าคัญ	ทั้งประเด็นท่ีถูกก�าหนดในกฎหมาย	และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทาง

การด�าเนินงานของกิจการ	จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา	และ/หรือ	อนุมัติในเรื่องส�าคัญนั้น	ๆ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

2.1	 เปิดโอกาส	และก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุ้น	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	จะ

เป็นผูพิ้จารณาเรือ่งท่ีผูถื้อหุ้นเสนอว่าควรจะบรรจเุป็นวาระการประชมุหรอืไม่	ถ้าไม่เหน็สมควรจะชีแ้จงเหตผุลเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยังผูถื้อหุน้	

ที่ได้ท�าการเสนอวาระเข้ามา	และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2	 เปิดโอกาส	และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล	เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า	ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผย

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

	 ซึ่งในปี	2561	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	ถึงวันที่	30	

ธันวาคม	2561	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน	พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	เป็นเวลา	30	วันก่อนวันประชุม	และไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	ส�าหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า	และได้เผยแพร่ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซึ่งในปี	2561	ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

6.	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง	ได้มีการจัดท�าเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 8.2 ดูแลให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดวัน	เวลา	ที่เหมาะสม	และเพียงต่อการอภิปราย		และก�าหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง	โดยในปี	2561		

ได้ก�าหนดให้วันที	่25	เมษายน	2561	เป็นวันประชมุผูถื้อหุ้น	โดยก�าหนดเวลาการประชมุคือ	10.00	–	12.00	น.	ณ	อาคารหอประชมุเมอืงไทยประกันชวิีต		

ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กทม.

2.	 ไม่มกีารจ�ากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชมุหรอืสร้างภาระให้กับผูถื้อหุ้น	คอืไม่มกีารก�าหนดให้ผูถื้อหุ้น	หรือผูรั้บมอบฉนัทะต้องน�าเอกสารหรอืหลกัฐาน

แสดงตนเกินกว่าที่ก�าหนดไว้

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง	และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้	Barcode	ในการลงทะเบียน	

การลงคะแนนเสียง	การนับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	

4.	 ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุ้นท�าหน้าท่ีดแูลให้การประชมุเป็นไปตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง	และข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	พร้อมท้ัง	

เป็นผูจ้ดัสรรเวลาส�าหรบัแต่ละวาระอย่างเหมาะสม	และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความเหน็และตัง้ค�าถามต่อท่ีประชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ	ได้

5.	 ไม่มกีารเพ่ิมวาระการประชมุนอกเหนือจากท่ีระบไุว้ในหนังสอืนดัประชมุ	หรือแจกเอกสารเพ่ิมเตมิในทีป่ระชมุ	ซึง่ถือว่าเป็นการลดิรอนสทิธิของผูถื้อหุ้น

ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้	
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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.

2.2	 Providing	opportunity	and	establishing	criteria	for	minority	shareholders	to	nominate	persons	to	serve	as	directors	of	the	company	

in	advance.		Such	measures	and	criteria	are	established	and	promptly	disclosed	on	the	Company’s	website	in	advance	to	ensure	

shareholder	engagement	and	participation.

	 In	2018,	the	Company	has	allowed	the	shareholders	to	nominate	persons	to	be	elected	as	the	Directors	via	Company’s	website	from	1	

December	to	30	December	2018	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	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	2018,	none	of	the	shareholders	submitted	any	questions	of	the	meeting	in	advance.

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

website.

Principle 8.2 The	Board	of	Directors	ensures	that	the	shareholders’	meetings	are	held	as	scheduled	and	conducted	properly,	with	transparency	

and	efficiency,	and	ensure	inclusive	and	equitable	treatment	of	all	shareholders	and	their	ability	to	exercise	their	rights.

1.	 The	Board	should	set	 the	date,	 time,	and	place	of	 the	meeting	by	allocating	sufficient	 time	 for	debate	and	choosing	a	convenient		

location.		The	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	the	year	2018	was	on	Wednesday	25	April	2018	at	10.00	–	12.00	Hrs.,	at	the	

Charoenkrung	Room,	Muang	Thai	Life	Assurance	Auditorium	on	Rachadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok.

2.	 The	Board	should	ensure	that	the	company	does	not	through	its	meeting	attendance	requirements	or	prerequisites	prevent	attendance	

by	or	places	an	undue	burden	on	shareholders,	including	as	a	result	of	identification	requirements	that	exceed	applicable	legal	and	

regulatory	requirements.
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6.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน	ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

7.	 ก่อนเริม่การประชมุ	ท่ีประชมุจะแจ้งจ�านวน	สดัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	และของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ	วิธีการประชมุ	การลงคะแนน

และการนับคะแนนเสียง

8.	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ	ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9.	 มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง	และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน	และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	

งดออกเสียง	และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่	8.3	ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม	และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น	ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.	 ส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้

3.1	 รายชื่อกรรมการ	และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	และสัดส่วนที่กรรมการที่เข้าร่วม	และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3.2	 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	มติที่ประชุม	และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ

3.3	 ประเด็นค�าถามค�าตอบในที่ประชุม	รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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3.	 In	 the	 interest	 of	 convenience,	 transparency	and	accountability,	 the	Board	 should	promote	 the	use	of	 technology	 to	 facilitate	 the		

shareholders’	meetings	such	as	using	barcode	for	registration	and	vote	counting.

4.	 Chairman	of	the	Board	is	chairman	of	the	shareholders’	meeting	with	responsibility	for	compliance	with	applicable	legal	requirements	

and	the	company’s	articles	of	association,	allocating	sufficient	time	for	consideration	and	providing	opportunity	to	all	shareholders	who	

wish	to	share	their	opinions	or	ask	questions	related	to	the	Company.

5.	 To	ensure	the	right	of	shareholders	to	participate	in	the	company’s	decision-making	process	in	relation	to	significant	corporate	matters,	adding		

items	to	the	meeting	agenda	that	have	not	been	duly	notified	in	advance	or	providing	additional	document	in	the	meeting	are	not	allowed.

6.	 Directors,	executives,	auditors	and	witnesses	should	attend	the	meeting	to	witness	the	vote	counting	annually.

7.	 The	attending	shareholders	should	be	informed	of	the	number	and	the	proportion	of	shareholders	and	shares	represented	at	the	meeting	

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

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

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.
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญโดยสรุป
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด โดยนำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4172 (ปี 2561) และนำงสำวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 (ปี 2556-2560) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส�ำหรับงบกำรเงิน 

ของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

บริษัทฯ สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1. ส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรบัเบีย้ประกันภัยรบัตรงของบรษิทัฯ ประจ�ำปีเทยีบกับบริษทัอืน่ในกลุม่ธุรกิจประกันวินำศภัย ซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ปิดเผย 

 โดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตารางที่ 2. สรุปตัวเลขฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

ตารางที่ 3. อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยโดยเปรียบเทียบอัตรำส่วน 3 ปี

สรุปส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทประจำาปี

Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร

 หน่วย: พันบาท

ลำาดับ
ที่

บริษัท

2561* 2560* 2559
การเติบโต 

2561 และ 2560เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

1 วิริยะประกันภัย 37,920,661 16.27 36,162,961 16.54 33,272,521 15.42  4.9 
2 ทิพยประกันภัย 19,785,263 8.49 19,824,116 9.07 19,921,863 9.23 (0.2) 
3 กรุงเทพประกันภัย 16,728,523 7.18 15,422,083 7.05 15,479,391 7.18  8.5 

4 เมืองไทยประกันภัย 12,331,611 5.29 12,312,343 5.63 12,204,392 5.66  0.2 

5 อำคเนย์ประกันภัย 10,773,939 4.62 10,427,331 4.77 9,024,341 4.18  3.3 
6 สินมั่นคงประกันภัย 10,682,449 4.58 8,779,764 4.02 9,024,736 4.18  21.7 
7 ชับบ์สำมัคคีประกันภัย 9,778,594 4.20 9,683,566 4.43 9,811,419 4.55  1.0 
8 ประกันคุ้มภัย 9,245,254 3.97 8,985,473 4.11 8,863,815 4.11  2.9 
9 โตเกียวมำรีนประกันภัย 8,728,858 3.75 6,625,210 3.03 7,430,822 3.44  31.8 

10 ธนชำตประกันภัย 8,238,684 3.53 7,580,152 3.47 6,420,389 2.98  8.7 
11 แอลเอ็มจีประกันภัย 6,309,385 2.71 6,042,211 2.76 6,129,097 2.84  4.4 
12 มิตซุย สุมิโตโม 5,624,720 2.41 5,418,329 2.48 5,218,092 2.42  3.8 
13 เทเวศประกันภัย 4,569,073 1.96 4,842,557 2.21 4,549,571 2.11 (5.6) 
14 กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 4,361,733 1.87 4,107,294 1.88 3,809,500 1.77  6.2 
15 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 4,181,362 1.79 3,409,055 1.56 3,229,229 1.50  22.7 
16 สินทรัพย์ประกันภัย 4,157,208 1.78 1,075,106 0.49 909,380 0.42  286.7 
17 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 3,972,632 1.70 3,745,296 1.71 3,954,999 1.83  6.1 
18 ซิกน่ำประกันภัย 3,617,382 1.55 2,899,972 1.33 2,467,207 1.14  24.7 
19 ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย 3,391,264 1.46 2,926,346 1.34 3,049,893 1.41  15.9 
20 มิตรแท้ประกันภัย 3,250,742 1.39 3,012,386 1.38 2,743,863 1.27  7.9 
21 ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 3,118,581 1.34 2,486,452 1.14 2,406,454 1.12  25.4 
22 อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย 3,076,001 1.32 2,756,495 1.26 2,386,172 1.11  11.6 
23 กรุงไทยพำนิชประกันภัย 2,951,688 1.27 2,914,498 1.33 3,008,656 1.39  1.3 
24 เอเชียประกันภัย 2,946,467 1.26 2,928,529 1.34 2,604,741 1.21  0.6 
25 เอ็ทน่ำ ประกันสุขภำพ 2,897,897 1.24 2,866,596 1.31 2,788,066 1.29  1.1 
26 นวกิจประกันภัย 2,873,485 1.23 2,567,784 1.17 2,806,066 1.30  11.9 
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Summary of Key Financial Information
Summary of Auditor’s Reports for the past 3 years

EY Office Limited by Mrs. Nonglak  Pumnoi, certified public accountant no. 4172 (Year 2018) and Ms. Somjai  Khunapasut, certified public 

accountant no. 4499 (Year 2013-2017) 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.

The Company summarizes key financial information in following tables:
Table No. 1 The Company’s market share on direct premium for the year comparison to other companies in Non-Life Insurance Business.   

 Information is published by the Office of Insurance Commission

Table No. 2 Financial position, performance and cash flows for the past 3 years

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

Summarized Market Share on Direct Premium of Non-Life Insurance for the year
Unit: Thousand Baht

No. Company

2018* 2017* 2016
Growth % 

2018* & 2017*Direct 
Premium

Market Share 
(%)

Direct 
Premium

Market Share 
(%)

Direct 
Premium

Market Share 
(%)

1 VIRIYAH INSURANCE 37,920,661 16.27 36,162,961 16.54 33,272,521 15.42  4.9 
2 DHIPAYA INSURANCE 19,785,263 8.49 19,824,116 9.07 19,921,863 9.23 (0.2) 
3 BANGKOK INSURANCE  16,728,523 7.18 15,422,083 7.05 15,479,391 7.18  8.5 

4 MUANG THAI INSURANCE  12,331,611 5.29 12,312,343 5.63 12,204,392 5.66  0.2 

5 SOUTHEAST INSURANCE 10,773,939 4.62 10,427,331 4.77 9,024,341 4.18  3.3 
6 SYN MUN KONG INSURANCE 10,682,449 4.58 8,779,764 4.02 9,024,736 4.18  21.7 
7 CHUBB SAMAGGI INSURANCE  9,778,594 4.20 9,683,566 4.43 9,811,419 4.55  1.0 
8 SAFETY INSURANCE 9,245,254 3.97 8,985,473 4.11 8,863,815 4.11  2.9 
9 TOKIO MARINE INSURANCE 8,728,858 3.75 6,625,210 3.03 7,430,822 3.44  31.8 

10 THANACHART INSURANCE 8,238,684 3.53 7,580,152 3.47 6,420,389 2.98  8.7 
11 LMG INSURANCE 6,309,385 2.71 6,042,211 2.76 6,129,097 2.84  4.4 
12 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 5,624,720 2.41 5,418,329 2.48 5,218,092 2.42  3.8 
13 DEVES INSURANCE 4,569,073 1.96 4,842,557 2.21 4,549,571 2.11 (5.6) 
14 ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION 4,361,733 1.87 4,107,294 1.88 3,809,500 1.77  6.2 
15 THAIVIVAT INSURANCE 4,181,362 1.79 3,409,055 1.56 3,229,229 1.50  22.7 
16 ASSETS INSURANCE 4,157,208 1.78 1,075,106 0.49 909,380 0.42  286.7 
17 MSIG INSURANCE 3,972,632 1.70 3,745,296 1.71 3,954,999 1.83  6.1 
18 CIGNA INSURANCE 3,617,382 1.55 2,899,972 1.33 2,467,207 1.14  24.7 
19 SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE 3,391,264 1.46 2,926,346 1.34 3,049,893 1.41  15.9 
20 MITTARE INSURANCE 3,250,742 1.39 3,012,386 1.38 2,743,863 1.27  7.9 
21 AIOI BANGKOK INSURANCE 3,118,581 1.34 2,486,452 1.14 2,406,454 1.12  25.4 
22 ALLIANZ GENERAL INSURACE 3,076,001 1.32 2,756,495 1.26 2,386,172 1.11  11.6 
23 KRUNGTHAI PANICH INSURANCE 2,951,688 1.27 2,914,498 1.33 3,008,656 1.39  1.3 
24 ASIA INSURANCE 1950 2,946,467 1.26 2,928,529 1.34 2,604,741 1.21  0.6 
25 AETNA HEALTH INSURANCE 2,897,897 1.24 2,866,596 1.31 2,788,066 1.29  1.1 
26 NAVAKIJ INSURANCE 2,873,485 1.23 2,567,784 1.17 2,806,066 1.30  11.9 
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

 หน่วย: พันบาท

ลำาดับ
ที่

บริษัท

2561* 2560* 2559
การเติบโต 

2561 และ 2560เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด 
(ร้อยละ)

27 แอกซ่ำประกันภัย 2,672,484 1.15 3,300,946 1.51 3,289,345 1.52 (19.0) 
28 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 2,614,628 1.12 2,517,947 1.15 2,457,785 1.14  3.8 
29 ซมโปะประกันภัย 2,560,629 1.10 2,779,751 1.27 2,586,716 1.20 (7.9) 
30 ไทยศรีประกันภัย 2,280,061 0.98 2,266,576 1.04 2,025,327 0.94  0.6 
31 ไทยประกันภัย 2,275,137 0.98 2,151,168 0.98 2,070,776 0.96  5.8 
32 น�ำสินประกันภัย 2,087,528 0.90 2,011,453 0.92 2,109,098 0.98  3.8 
33 ฟอลคอนประกันภัย 1,823,050 0.78 1,611,313 0.74 1,598,594 0.74  13.1 
34 สยำมซิตี้ประกันภัย 1,211,153 0.52 1,246,610 0.57 1,108,726 0.51 (2.8) 
35 บำงกอกสหประกันภัย 1,154,161 0.50 1,023,838 0.47 959,608 0.44  12.7 
36 เจนเนอรำลี่ประกันภัย 1,020,215 0.44 799,340 0.37 659,208 0.31  27.6 
37 เคเอสเคประกันภัย 787,033 0.34 903,471 0.41 770,312 0.36 (12.9) 
38 สหมงคลประกันภัย 730,778 0.31 752,198 0.34 733,611 0.34 (2.8) 
39 ไทยไพบูลย์ประกันภัย 697,497 0.30 535,729 0.25 440,061 0.20  30.2 
40 เอฟพีจีประกันภัย 659,862 0.28 448,220 0.20 282,737 0.13  47.2 
41 เอไอจีประกันภัย 631,602 0.27 636,150 0.29 637,307 0.30 (0.7) 
42 อินทรประกันภัย 619,698 0.27 703,722 0.32 568,586 0.26 (11.9) 
43 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 483,754 0.21 812,292 0.37 927,829 0.43 (40.4) 
44 เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 416,164 0.18 111,268 0.05 3,945,265 1.83  274.0 
45 คิงไวประกันภัย 404,596 0.17 747,377 0.34 972,012 0.45 (45.9) 
46 ทูนประกันภัย 400,828 0.17 354,608 0.16 393,889 0.18  13.0 
47 ไทยพัฒนำประกันภัย 400,375 0.17 410,533 0.19 386,691 0.18 (2.5) 
48 ไทยประกันสุขภำพ 348,084 0.15 277,869 0.13 272,115 0.13  25.3 
49 แปซิฟิค ครอส  ประกันสุขภำพ 343,424 0.15 278,735 0.13 243,201 0.11  23.2 
50 เจ้ำพระยำประกันภัย 293,107 0.13 1,403,510 0.64 1,901,462 0.88 (79.1) 
51 เจพีประกันภัย 203,751 0.09 172,013 0.08 163,318 0.08  18.5 
52 จรัญประกันภัย 188,144 0.08 188,859 0.09 179,308 0.08 (0.4) 
53 พุทธธรรมประกันภัย 124,650 0.05 117,819 0.05 122,639 0.06  5.8 
54 นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ 60,950 0.03 65,105 0.03 69,467 0.03 (6.4) 
55 สหนิรภัยประกันภัย 34,922 0.01 37,023 0.02 38,952 0.02 (5.7) 
56 ไชน่ำอินชัวรันส์ 16,380 0.01 21,402 0.01 32,558 0.02 (23.5) 
57 เอไอเอ (ประกันวินำศภัย) 10,336 0.00 14,789 0.01 18,455 0.01 (30.1) 
58 กรุงเทพประกันสุขภำพ 1,763 0.00 13,982 0.01 34,642 0.02 (87.4) 
59 เอรำวัณประกันภัย 1,574 0.00 10,066 0.00 145,709 0.07 (84.4) 
60 สัจจะประกันภัย 0 0.00 130,364 0.06 67,763 0.03 (100.0) 

รวมทั้งสิ้น 233,071,777 100.00 218,657,948 100.00 215,727,746 100.00  6.6 

ที่มา: ส่วนสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ส�านักงาน คปภ.
 *ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากรายงานเบี้ยประกันภัยรับตรงรายเดือน แยกตามช่องทางการขาย และไม่สามารถน�ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงตามงบการเงินได้
หมายเหตุ: 1. บริษัท คิวบีอีประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิงไวประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561
 2. บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เจพี ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2561
 3. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561
 4. กระทรวงการคลังได้มีค�าสั่งถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561 
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Unit: Thousand Baht

No. Company

2018* 2017* 2016
Growth % 

2018* & 2017*Direct 
Premium

Market Share 
(%)

Direct 
Premium

Market Share 
(%)

Direct 
Premium

Market Share 
(%)

27 AXA INSURANCE  2,672,484 1.15 3,300,946 1.51 3,289,345 1.52 (19.0) 
28 NEW HAMPSHIRE INSURANCE 2,614,628 1.12 2,517,947 1.15 2,457,785 1.14  3.8 
29 SOMPO INSURANCE 2,560,629 1.10 2,779,751 1.27 2,586,716 1.20 (7.9) 
30 THAISRI INSURANCE 2,280,061 0.98 2,266,576 1.04 2,025,327 0.94  0.6 
31 THAI INSURANCE  2,275,137 0.98 2,151,168 0.98 2,070,776 0.96  5.8 
32 NAM SENG INSURANCE 2,087,528 0.90 2,011,453 0.92 2,109,098 0.98  3.8 
33 FALCON INSURANCE 1,823,050 0.78 1,611,313 0.74 1,598,594 0.74  13.1 
34 SIAM CITY INSURANCE 1,211,153 0.52 1,246,610 0.57 1,108,726 0.51 (2.8) 
35 BANGKOK UNION INSURANCE  1,154,161 0.50 1,023,838 0.47 959,608 0.44  12.7 
36 GENERALI INSURANCE   1,020,215 0.44 799,340 0.37 659,208 0.31  27.6 
37 KSK INSURANCE  787,033 0.34 903,471 0.41 770,312 0.36 (12.9) 
38 UNION PROSPERS INSURANCE 730,778 0.31 752,198 0.34 733,611 0.34 (2.8) 
39 THAI PAIBOON INSURANCE 697,497 0.30 535,729 0.25 440,061 0.20  30.2 
40 FPG INSURANCE 659,862 0.28 448,220 0.20 282,737 0.13  47.2 
41 AIG INSURANCE 631,602 0.27 636,150 0.29 637,307 0.30 (0.7) 
42 INDARA INSURANCE 619,698 0.27 703,722 0.32 568,586 0.26 (11.9) 
43 THAI SETAKIJ INSURANCE  483,754 0.21 812,292 0.37 927,829 0.43 (40.4) 
44 ACE INA OVERSEAS INSURANCE 416,164 0.18 111,268 0.05 3,945,265 1.83  274.0 
45 KING WAI INSURANCE  404,596 0.17 747,377 0.34 972,012 0.45 (45.9) 
46 TUNE INSURANCE 400,828 0.17 354,608 0.16 393,889 0.18  13.0 
47 THAI PATTANA INSURANCE 400,375 0.17 410,533 0.19 386,691 0.18 (2.5) 
48 THAI HEALTH INSURANCE 348,084 0.15 277,869 0.13 272,115 0.13  25.3 
49 PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE 343,424 0.15 278,735 0.13 243,201 0.11  23.2 
50 CHAO PHAYA INSURANCE 293,107 0.13 1,403,510 0.64 1,901,462 0.88 (79.1) 
51 JP INSURANCE 203,751 0.09 172,013 0.08 163,318 0.08  18.5 
52 CHARAN INSURANCE 188,144 0.08 188,859 0.09 179,308 0.08 (0.4) 
53 PHUTTHATHAM INSURANCE 124,650 0.05 117,819 0.05 122,639 0.06  5.8 
54 NEW INDIA ASSURANCE 60,950 0.03 65,105 0.03 69,467 0.03 (6.4) 
55 UNION INSURANCE 34,922 0.01 37,023 0.02 38,952 0.02 (5.7) 
56 CHINA INSURANCE 16,380 0.01 21,402 0.01 32,558 0.02 (23.5) 
57 AIA (NON-LIFE) 10,336 0.00 14,789 0.01 18,455 0.01 (30.1) 
58 BANGKOK HEALTH INSURANCE 1,763 0.00 13,982 0.01 34,642 0.02 (87.4) 
59 ERAWAN INSURANCE 1,574 0.00 10,066 0.00 145,709 0.07 (84.4) 
60 SAJJA INSURANCE 0 0.00 130,364 0.06 67,763 0.03 (100.0) 

Grand Total 233,071,777 100.00 218,657,948 100.00 215,727,746 100.00  6.6 

Source: Statistics Division of Examination Planning and Development Department of OIC
 *Sources of the figures under this Flash Report derived from OIC Monthly Distribution Channel Report. It may not reconcile with the figures derived from Yearly 

Financial Report.
Remark: 1. QBE Insurance was subsequently changed name to King Wai Insurance on June, 22 2018.
 2. Phoenix Insurance was subsequently changed name to JP Insurance on May 05, 2018.
 3. Bupa Health Insurance was subsequently changed name to Aetna Health Insurance on January 19, 2018.
 4. Chao Phaya Insurance was closed down on September 07, 2018.
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

สรุปฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท

2561 2560 2559

เบี้ยประกันภัยรับตรง 12,256,233 12,102,960 12,204,391

เบี้ยประกันภัยรับรวม 12,421,602 12,321,257 12,407,162

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,837,244 6,947,770 6,954,419

บวก (หัก) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 81,507 19,876 (150,565)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 6,918,751 6,967,645 6,803,854

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,617,590 1,600,244 1,636,574

รวมรำยได้จำกกำรประกันภัย 8,536,341 8,567,888 8,440,428

ต้นทุนในกำรรับประกันภัย 7,370,596 7,264,949 6,982,278

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,165,745 1,302,939 1,458,150

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน 1,185,139 1,073,614 1,163,453

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 522,055 517,911 490,538

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 502,660 747,236 785,236

ภำษีเงินได้ (87,072) (128,796) (152,014)

ก�ำไรสุทธิ 415,588 618,440 633,222

สินทรัพย์รวม 21,905,183 20,059,357 19,948,533

หนี้สินรวม 16,639,818 14,701,750 14,992,678

ส่วนของเจ้ำของ 5,265,365 5,357,607 4,955,855

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 112,639 498,332 383,998

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (51,453) (149,788) (122,775)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (253,700) (253,700) (371,700)

หมายเหตุ: งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
 ต้นทุนในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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Summarized Financial Position, Performance and Cash Flows and Key Financial Ratios for the past 3 years.
Unit: Thousand Baht

2018 2017 2016

Direct premium written 12,256,233 12,102,960 12,204,391

Gross premium written 12,421,602 12,321,257 12,407,162

Net premium written 6,837,244 6,947,770 6,954,419

Add/Less unearned premium reserves 81,507 19,876 (150,565)

Net earned premium written 6,918,751 6,967,645 6,803,854

Fee and commission income 1,617,590 1,600,244 1,636,574

Total underwriting income 8,536,341 8,567,888 8,440,428

Underwriting expenses 7,370,596 7,264,949 6,982,278

Profit (loss) from underwriting before operating expenses and other expenses 1,165,745 1,302,939 1,458,150

Operating expenses, other expenses and financial cost 1,185,139 1,073,614 1,163,453

Investment income and other income 522,055 517,911 490,538

Profit before income tax 502,660 747,236 785,236

Income tax (87,072) (128,796) (152,014)

Net profit 415,588 618,440 633,222

Total assets 21,905,183 20,059,357 19,948,533

Total liabilities 16,639,818 14,701,750 14,992,678

Equity 5,265,365 5,357,607 4,955,855

Cash flow from operating activities 112,639 498,332 383,998

Cash flow from investing activities (51,453) (149,788) (122,775)

Cash flow from financing activities (253,700) (253,700) (371,700)

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
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

2561 2560 2559

อัตราส่วนสำาคัญตามเกณฑ์ คปภ.*

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย ** 1) ร้อยละ 392.9** 413.5 395.0

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2) ร้อยละ 238.1 356.2 341.8

อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 3) ร้อยละ 91.8 95.9 94.9

อัตรำส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอำประกันภัย 4) ร้อยละ 133.8 137.5 133.1

อัตราส่วนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 17.0 18.8 21.0

อัตรำผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 6.1 8.9 9.1

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของ (เฉลี่ย) ร้อยละ 7.8 12.0 13.3

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ 2.0 3.1 3.3

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ร้อยละ 61.3 58.6 54.6

อัตรำค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 17.3 15.5 16.7

อัตรำส่วนรวม ร้อยละ 99.4 95.8 94.0

อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้ำของ เท่ำ 3.16 2.74 3.03

อัตรำหนี้สินเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.27 0.29 0.30

อัตราส่วนการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ 9.2 0.6 6.9

เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 0.8 (0.7) 8.9

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ (1.6) (0.1) 6.6

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ร้อยละ (32.8) (2.3) (31.7)

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำท 89.24 90.81 84.00

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น บำท 7.04 10.48 10.73

เงินปันผลต่อหุ้น*** บำท 2.82 4.30 4.30

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 40.0 41.0 40.0

รำคำหุ้น ณ วันสิ้นปี บำท 97.00 140.00 138.50

รำคำปิดต่อก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น เท่ำ 13.77 13.36 12.90

หมายเหตุ: * ค�านวณตามแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.)

 ** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561 (สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement)
 *** คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
 1) ประเมินความสามารถในการรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง (ต้องไม่ต�่ากว่า 140%)
 2) ประเมินสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินไหมทดแทน (ต้องไม่ต�่ากว่า 100%)
 3) ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได้ (ต้องไม่ต�่ากว่า 80%)
 4) ประเมินความเพียงพอของสินทรัพย์ส�าหรับรองรับหนี้สินทั้งหมดจากสัญญาประกันภัย (ต้องไม่ต�่ากว่า 100%)

Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
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Key Financial Ratios

2018 2017 2016

Key Ratios per the Office of Insurance Commission Criteria*

Capital Adequacy Ratio ** 1) % 392.9** 413.5 395.0
Liquidity Ratio 2) % 238.1 356.2 341.8
Premium receivables Ratio 3) % 91.8 95.9 94.9
Invested assets to insurance liabilities Ratio 4) % 133.8 137.5 133.1

Ratios from Statement of Comprehensive Income

Underwriting Profit to Net Premium Written % 17.0 18.8 21.0

Net Profit Margin on Net Premium Written % 6.1 8.9 9.1

Return on Equity (average) % 7.8 12.0 13.3

Return on Total Assets (average) % 2.0 3.1 3.3

Loss Ratio % 61.3 58.6 54.6

Operating expense to Net Premium Written % 17.3 15.5 16.7

Combined Ratio % 99.4 95.8 94.0

Debt Ratios from Statement of Financial Position

Debt to Equity Ratio Time(s) 3.16 2.74 3.03

Premium reserve to Total Assets Time(s) 0.27 0.29 0.30

Growth Rate

Total Assets % 9.2 0.6 6.9

Gross Written Premium % 0.8 (0.7) 8.9

Net Written Premium % (1.6) (0.1) 6.6

Net Profit % (32.8) (2.3) (31.7)

Per Share Data

Book Value Per Share Baht 89.24 90.81 84.00

Earnings (Deficit) Per Share Baht 7.04 10.48 10.73

Dividend Per Share *** Baht 2.82 4.30 4.30

Dividend Pay-Out Ratio % 40.0 41.0 40.0

Closing Share Price at Year-End Baht 97.00 140.00 138.50

Price Per Earnings (Deficit) Per Share Time(s) 13.77 13.36 12.90

Remark: * Assessments are performed in accordance with the Office of Insurance Commission’s guidelines in monitoring of the financial position and performance  
of insurance companies 

 ** Information as at 30 September 2018 (Updated ratio is presented in our website,  http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial- 
statement)

 *** The Board of Directors proposed to the shareholders for approval the dividend payment from annual operating result of 2018
 1) Assessment of the Company’s ability to sustain unprecedented losses under the Risk-Based capital (min. at 140%)
 2) Assessment of the Company’s liquidity to losses of claims (min. at 100%)
 3) Assessment of the Company’s premium collection ability (min. at  80%)
 4) Assessment of the adequacy of Company’s assets for total liabilities from insurance policies (min. at 100%)
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 21,905.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จ�ำนวน 1,845.8 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย

สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิ ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนส่วนที่เอำประกันภัยต่อเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 1,291.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

ที่เพ่ิมขึ้น เงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 197.4 ล้ำนบำท และเบี้ยประกันภัยค้ำงรับสุทธิเพ่ิมข้ึนจ�ำนวน 

156.2 ล้ำนบำท นอกจำกนี้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 192.5 ล้ำนบำทจำกรำยกำรส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

หนี้สินรวม

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิเพ่ิมขึน้จำกปี 2560 จ�ำนวน 1,938.1 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกหน้ีสนิจำกสญัญำประกันภยัคอืส�ำรองค่ำสนิไหมทดแทน  

จ�ำนวน 1,624.1 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกค่ำสินไหมทดแทนจำกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อมียอดเพ่ิมขึ้น 276.4 ล้ำนบำท 

ซึ่งเป็นไปตำมรอบกำรช�ำระตำมปกติ

ส่วนของเจ้าของ

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกี�ำไรสทุธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 415.6 ล้ำนบำท มรีำยกำรขำดทนุจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทนุทีม่ไีว้เผือ่ขำยจ�ำนวน 286.9 

ล้ำนบำท มีผลก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจ�ำนวน 32.8 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลประจ�ำปี 2560 ในเดือนพฤษภำคม  

2561 จ�ำนวน 253.7 ล้ำนบำท เป็นผลให้ส่วนของเจ้ำของลดลงจำก 5,357.6 ล้ำนบำท เป็น 5,265.4 ล้ำนบำท

คุณภาพสินทรัพย์

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2561 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีจ�ำนวน 11,347.6 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน 197.4 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 1.8  

จำกปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดจำกกระแสเงินสดคงเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ

มลูค่ำสทุธิของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์หลงัค่ำเสือ่มรำคำสะสมมจี�ำนวน 577.7 ล้ำนบำท สนิทรพัย์ดังกล่ำวลดลงจ�ำนวน 31.6 ล้ำนบำทจำกกำรค่ำเสือ่มรำคำ 

ที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีลูกหนี้-เบี้ยประกันค้ำงรับรับสุทธิจ�ำนวน 1,695.5 ล้ำนบำทจำกกำรรับประกันภัยตรง ลูกหนี้ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน  

156.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 10.1 อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับที่นับเป็นเงินกองทุนฯ ค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. คิดเป็นร้อยละ 91.8
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Analysis of Financial Position
Total Assets

As at 31 December 2018, the Company’s total assets were Baht 21,905.2 million, increased from 2017 by Baht 1,845.8 million.  These 

were mostly consisted of an increase of Reinsurance assets, net – loss reserves on reinsurance of Baht 1,291.9 million which was in line  

with an increase of loss reserves, an increase of investments in securities and cash and cash equivalent of Baht 197.4 million and  

an increase of premium receivables of Baht 156.2 million.  Moreover, deferred tax assets increased in the amount of Baht 192.5  

million from loss reserve transactions.

Total Liabilities

As at 31 December 2018, the Company’s total liabilities increased by Baht 1,938.1 million from 2017.  This is due to increase of insurance  

contract liabilities on loss reserves of Baht 1,624.1 million, mostly derived from claim expenses of motor insurance policy.  Amounts due  

to reinsures increased by Baht 276.4 million with regular payment cycle.

Equity

In 2018, the Company had net profit from operation of Baht 415.6 million, losses from revaluation of available-for sales investments 

of Baht 286.9 million, actuarial gain of Baht 32.8 million and 2017 dividend payment of Baht 253.70 million in May 2018. These 

resulted to decrease in equity from Baht 5,357.6 million to Baht 5,265.4 million.

Quality of Assets

Cash, Cash Equivalent and Investments in Securities

As at 31 December 2018, cash and cash equivalent and investments in securities were Baht 11,347.6 million, an increase of Baht 197.4  

million or 1.8% from last year.  The increase in assets was derived from cash flow remaining from operations.

Property, Buildings and Equipment, Net

The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 577.7 million.  The assets decreased  

by Baht 31.6 million from depreciation expense of the year.

Premium Receivables, Net

As at 31 December 2018, the Company had net direct premium receivables of Baht 1,695.5 million.  The receivables increased by Baht  

156.2 million or 10.1%.  Admitted premium receivable ratio computed per the OIC was 91.8%.
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

อำยุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2561 2560

รวม รวม

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 1,260.9 1,238.9

ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน 182.8 168.9

ค้ำงรับเกินกว่ำ 30-60 วัน 81.8 73.4

ค้ำงรับเกินกว่ำ 60-90 วัน 63.6 39.8

ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน-1 ปี 108.6 29.2

ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี 18.4 7.7

  รวม 1,716.1 1,557.9

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20.6) (18.6)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,695.5 1,539.3

บรษิทัฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบรหิำรจดักำรเบีย้ประกันภยัท�ำหน้ำท่ีดแูลตดิตำมกำรช�ำระหนีจ้ำกลกูหน้ีดังกล่ำว ในกรณีมหีนีค้้ำงช�ำระท่ีคำดว่ำจะเรียกเก็บไม่ได้  

บริษัทฯ มีนโยบำยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพำะรำยและแบบยอดรวมซึ่งจ�ำนวนกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สูญ ณ 31 ธันวำคม 2561 มีจ�ำนวน 20.6  

ล้ำนบำท ในรำยท่ีผดินดัช�ำระหน้ี บรษิทัฯ มข้ัีนตอนกำรตดิตำมโดยเฉพำะได้แก่ ยกเลกิวงเงนิส่งงำน ให้ท�ำสญัญำรับทรำบจ�ำนวนเงนิค้ำงช�ำระ แจ้งฝ่ำยกฎหมำย 

ให้พิจำรณำด�ำเนินกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี และแจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแล เช่น สมำคมประกันวินำศภัย และส�ำนักงำน คปภ. เพื่อรับทรำบ ตลอดจนพิจำรณำ 

เพิกถอนใบอนุญำต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น
นอกเหนือจำกเงนิสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ ท่ีดนิอำคำรและอปุกรณ์ และเบ้ียประกันค้ำงรบัแล้ว รำยกำรสนิทรัพย์อืน่ทีม่สีำระส�ำคญั 

ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

• สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิจ�ำนวน 5,629.3 ล้ำนบำท สินทรัพย์รำยกำรน้ีเก่ียวเนื่องกับส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำกบริษัทประกันภัย

ต่อตำมปกติของธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งมีกำรเอำประกันภัยต่อเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม

• ลกูหน้ีจำกสญัญำประกันภยัต่อสทุธิจ�ำนวน 401.2 ล้ำนบำท ประกอบด้วยลกูหน้ีเบ้ียค้ำงรับและสนิไหมค้ำงรับจำกบริษทัประกันภยัต่อ ซึง่มยีอดเพ่ิมขึน้ 

จำกปีก่อนเนื่องจำกลูกหนี้เบี้ยประกันภัยต่อจำกสัญญำประกันภัยต่อในไตรมำสสุดท้ำยของปี

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 713.3 ล้ำนบำท ซึ่งได้อธิบำยโดยสังเขปในหัวข้อทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 

ประจ�ำปี (56-1)

• สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 1,177.9 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 178.7 ล้ำนบำท เนื่องจำกสินทรัพย์ภำษีเงินได ้

รอตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำกส�ำรองค่ำสินไหมทดแทน

สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องลดลงจำกร้อยละ 356.2 เป็นร้อยละ 238.1 เกิดจำกส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน โดยมีผลต่อกำร 

ลดลงของอัตรำส่วนสภำพคล่องค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ.

แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินทุนในกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผู้ถือหุ้นและก�ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ในขณะที่หนี้สินที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย เงินส�ำรองเบี้ยประกันภัย  

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของกำร

รับประกันภัย
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Aging of those receivables are detailed as follows:

Unit: Million Baht

2018 2017

Total Total

Not yet due 1,260.9 1,238.9

Not over 30 days 182.8 168.9

Over 30 days to 60 days 81.8 73.4

Over 60 days to 90 days 63.6 39.8

Over 90 days to 1 year 108.6 29.2

Over 1 year 18.4 7.7

  Total 1,716.1 1,557.9

Less: Allowance for doubtful accounts (20.6) (18.6)

Premium receivables, net 1,695.5 1,539.3

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 

at 31 December 2018, allowance for doubtful debts was Baht 20.6 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 bodies including 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, investments in securities, property, buildings& equipment  

and premium receivables comprise of:

• Net reinsurance assets of Baht 5,629.3 million.  The assets related to reinsurance reserves to be recoverable from reinsurers 

in order to manage insurance risk which is the normal practice of Non-Life insurance business

• Net amount due to reinsurers of Baht 401.2 million consist of premium receivable from reinsurers and claim receivable from 

reinsurers occurred in the last quarter of the year, it increased from prior year due to receivables – premium ceded from 

reinsurance contracts.

• Intangible assets of Baht 713.3 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1

• Deferred tax assets and other assets of Baht 1,177.9 million, increased  Baht 178.7 million from previous year.  This is due to increase  

of deferred tax assets – loss reserves.

Liquidity
The Company’s liquidity ratio decreased from 356.2% to 238.1%, due to increase of loss reserves from operation, liquidity ratio computed  

per the OIC’ requirement.

Source of Fund
Major sources of fund used in operation were derived from combination of shareholders’ equity and operating profit whereas significant  

portions of liabilities comprised unearned premium reserves, loss reserves and outstanding claims, amounts due to reinsurers and 

long-term premium received in advance incurred in the normal course of insurance business.
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี 2561 ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมดมีจ�ำนวน 233,072 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 13,491 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 6.6 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 12,332 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 แต่ยังคงมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับสี่  

ดังที่แสดงในตำรำงแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดตำมข้อมูลสถิติของส�ำนักงำน คปภ.

เบี้ยประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยรับตรงและเบี้ยประกันภัยรับต่อ โดยในปี 2561 เบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์ 

มีจ�ำนวน 12,422 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นในอัตรำร้อยละ 0.8 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจ�ำนวน 6,837 ล้ำนบำทลดลงในอัตรำร้อยละ 1.6 จำกปีก่อน สัดส่วน

กำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ เองอยู่ที่ร้อยละ 55.0 ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีอัตรำกำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 56.4 เป็นผลมำจำก 

กำรบรหิำรควำมเสีย่งเกีย่วกับกำรรบัประกันภยัต่อของบรษิทัฯ ทีย่งัคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบรหิำรสดัส่วนกำรรบัประกันภยัเพ่ือรกัษำสมดลุระหว่ำงควำมเสีย่ง 

กับผลตอบแทนที่ได้รับ เบ้ียประกันท่ีถือเป็นรำยได้ส�ำหรับปีมีจ�ำนวน 6,919 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.7 รำยได้ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จเพ่ิมข้ึนจำก 

1,600 ล้ำนบำทเป็น 1,618 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.1 อันเป็นผลจำกสัดส่วนกำรประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนสุทธิจ�ำนวน 4,238 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนที่ร้อยละ 61.3 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้  

อตัรำส่วนค่ำสนิไหมทดแทนส�ำหรบัปี 2560 อยู่ท่ีอตัรำร้อยละ 58.6 กำรเพ่ิมข้ึนของค่ำสนิไหมทดแทนในปี 2561 เป็นผลจำกกำรบนัทกึสนิไหมประกันภยัรถยนต์ 

ทีม่จี�ำนวนทีเ่พ่ิมสงูขึน้ ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภัยอืน่และค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ 90 ล้ำนบำท เนือ่งจำกมรีำยจ่ำยประเภทต่ำง ๆ  เก่ียวกับ 

กำรโฆษณำ กำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยเพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำเดิมภำยใต้สภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำดดังท่ีได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น นอกจำกมีค่ำใช้จ่ำยท่ี

เก่ียวเน่ืองจำกกำรปรับปรุงระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศและทรัพย์สินถำวร รวมท้ังกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรขำย กำรรับประกันภัยและ

กำรจัดกำรสินไหม

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2561 ของบริษัทฯ ตำมงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�ำนวน 416 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 202 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 33  

ส่วนรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนมีจ�ำนวนสูงกว่ำปีก่อนจ�ำนวน 14 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.9 รำยได้ดังกล่ำวส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ดอกเบี้ยรับ

ของพันธบัตรและหุ้นกู้ ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

การรับประกันภัยแต่ละประเภท
ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2561 2561 2561 2561 2561 2561 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,243 170 6,192 2,281 2,536 12,422 0.82

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 842 64 3,898 1,342 691 6,837 (1.60)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 846 66 3,993 1,367 647 6,919 (0.70)

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 141 38 749 310 380 1,618 1.13

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 456 68 4,751 1,319 777 7,371 1.46

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 531 36 (9) 358 250 1,166 (10.51)
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Analysis of Operating Performance and Cash Flows
For the year 2018, overall position of Non-Life insurance business presented total direct premium of Baht 233,072 million, an increase of 

Baht 13,491 million or 6.6% from previous year.  The Company had direct premium of Baht 12,332 million, an increase of 0.2% and still  

maintained no. 4 market share position as presented in industry market share statistic provided by the OIC.

The Company’s gross premium comprises of direct premium and assumed/inward premium received.  In the year 2018, gross premium  

of all products was Baht 12,422 million, increased 0.8% from last year.  Net premium was Baht 6,837 million decreased 1.6% from  

last year.  The Company’s retention ratio was 55.0%, lower than previous year which had retention of 56.4%.  This was due to reinsurance  

management strategy.  However, the Company continues to manage its portfolio mix with balancing of risk and return.  Earned 

premium for the year was Baht 6,919 million, decreased 0.7% from last year.  Commission and brokerage income increased from 

Baht 1,600 million to Baht 1,618 million or by 1.1% from previous year.  This was due to higher ceding ratio.

In the year 2018, the Company had claims and loss adjustment expenses of Baht 4,238 million with loss ratio on earned premium at  

61.3%.  The increase in loss ratio from 58.6% in 2017 was due to booking of motor claims, more number of claims during the year.  

Other underwriting and operating expenses increased by Baht 90 million due to various advertising, marketing and sales promotion 

expenses in order to retain existing customers under high market completion as described above. In addition, there have been 

expenses related to system & hardware improvement and other fixed assets, also an increase in training & development especially 

on sales, underwriting and claim management.

The Company’s annual net profit in 2018 as presented in the statement of comprehensive income was Baht 416 million, a decrease 

of Baht 202 million or 33% from 2017.  Investment income and profit was higher than previous year amounting to Baht 14 million 

or 2.9%.  The income mainly derived from interest income of bonds and debentures, capital gain and dividend from property funds 

and REITS.

Underwriting by Class
Underwriting Information by Product is as follows:

Item Fire Marine & 
Transportation

Motor Personal 
Accident

Miscellaneous Total

2018 2018 2018 2018 2018 2018 Change

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

%

Gross Premium Written 1,243 170 6,192 2,281 2,536 12,422 0.82

Net Premium Written 842 64 3,898 1,342 691 6,837 (1.60)

Net Earned Premium 846 66 3,993 1,367 647 6,919 (0.70)

Fee and Commission Income 141 38 749 310 380 1,618 1.13

Underwriting Expenses* 456 68 4,751 1,319 777 7,371 1.46

Profit (Loss) on Underwriting before Operating 

Expenses

531 36 (9) 358 250 1,166 (10.51)
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2560 2560 2560 2560 2560 2560 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,245 147 6,335 2,259 2,335 12,321 (0.69)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 864 66 3,987 1,408 623 6,948 (0.09)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 857 62 4,009 1,416 624 6,968 2.41

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 122 25 758 302 393 1,600 (2.20)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 476 47 4,748 1,287 707 7,265 4.05

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 503 40 19 431 310 1,303 (10.63)

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2559 2559 2559 2559 2559 2559 เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท (ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,213 139 6,602 2,297 2,156 12,407 8.88

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 849 45 4,033 1,407 620 6,954 6.57

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 966 48 3,796 1,385 609 6,804 12.21

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 114 29 829 325 339 1,636 12.49

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 449 54 4,375 1,393 711 6,982 15.29

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 631 23 250 317 237 1,458 (0.31)

* ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทัฯ มีเบีย้ประกันภัยรบัรวมของผลติภณัฑ์ประกันภยัอคัคภียัจ�ำนวน 1,243 ล้ำนบำทในปี 2561 ใกล้เคยีงกับปี 2560 เบีย้ประกันภยัรบัสทุธิ 842 ล้ำนบำท  

เบี้ยประกันที่ถือเป็นรำยได้สุทธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 846 ล้ำนบำทและ 141 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลง

จำกปีก่อนจ�ำนวน 20 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกอัตรำค่ำสินไหมทดแทนสุทธิที่ลดลง โดยรวมกำรรับประกันอัคคีภัยมีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 531 ล้ำนบำท

กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�ำนวน 170 ล้ำนบำท โดยมียอดขำยเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ในอัตรำร้อยละ 15.6 เบี้ยประกันภัย 

รบัสทุธิมจี�ำนวน 64 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 2 ล้ำนบำท หรอือตัรำร้อยละ 3.0 เบีย้ประกันภยัทีถื่อเป็นรำยได้สทุธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 

มีจ�ำนวน 66 ล้ำนบำทและ 38 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 68 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ�ำนวน 21 ล้ำนบำทจำก 

ค่ำสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น และก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 36 ล้ำนบำท โดยลดลงปีก่อนจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 10.0

กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,192 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 2.3 ซึ่งเป็นผลมำกจำกกำรบริหำรจัดกำรในกำรเลือกพิจำรณำกำรรับงำนโดย 

พิจำรณำจำกคณุภำพของลกูค้ำ ค่ำนำยหน้ำรบัในกำรท�ำประกนัภยัต่อของมจี�ำนวน 749 ล้ำนบำทลดลงสอดคล้องกบัยอดเบีย้ประกันภัยรบั ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

รับประกันภัยท่ีเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 3 ล้ำนบำทมำจำกค่ำสินไหมทดแทนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจำกจ�ำนวนรำยกำรสินไหมทดแทนที่เพ่ิมสูงขึ้น ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย

ลดลงจำกปีก่อน 28 ล้ำนบำท
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Item Fire Marine & 
Transportation

Motor Personal 
Accident

Miscellaneous Total

2017 2017 2017 2017 2017 2017 Change

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

%

Gross Premium Written 1,245 147 6,335 2,259 2,335 12,321 (0.69)

Net Premium Written 864 66 3,987 1,408 623 6,948 (0.09)

Net Earned Premium 857 62 4,009 1,416 624 6,968 2.41

Fee and Commission Income 122 25 758 302 393 1,600 (2.20)

Underwriting Expenses* 476 47 4,748 1,287 707 7,265 4.05

Profit (Loss) on Underwriting before Operating 

Expenses

503 40 19 431 310 1,303 (10.63)

Item Fire Marine & 
Transportation

Motor Personal 
Accident

Miscellaneous Total

2016 2016 2016 2016 2016 2016 Change

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

Million 
Baht

%

Gross Premium Written 1,213 139 6,602 2,297 2,156 12,407 8.88

Net Premium Written 849 45 4,033 1,407 620 6,954 6.57

Net Earned Premium 966 48 3,796 1,385 609 6,804 12.21

Fee and Commission Income 114 29 829 325 339 1,636 12.49

Underwriting Expenses* 449 54 4,375 1,393 711 6,982 15.29

Profit (Loss) on Underwriting before Operating 

Expenses

631 23 250 317 237 1,458 (0.31)

* Underwriting expenses comprise of net claim expenses, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses as presented in the statement of 
comprehensive income

The Company had gross premium of fire insurance products in 2018 of Baht 1,243 million, comparable with 2017.  Net premium 

written was Baht 842 million.  Net earned premium and fee and commission income were Baht 846 million and Baht 141 million, 

respectively.  Underwriting expenses decreased from last year by Baht 20 million which due to decreasing of loss ratio.  Overall, 

fire insurance generated underwriting profit of Baht 531 million.

Marine and transportation insurance had gross premium written of Baht 170 million, 15.6% increasing from 2017.  Net premium written was 

Baht 64 million, decreasing from 2017 of Baht 2 million or 3.0%.  Net earned premium and fee and commission income were Baht 66 million 

and Baht 38 million, respectively.  Underwriting expenses were Baht 68 million, increasing from prior year due to higher net claim expenses.  

Underwriting profit was Baht 36 million, lower than previous year amounting to Baht 4 million or 10.0%.

Motor insurance premium was Baht 6,192 million, decreased by 2.3%.  This is due to adjustment of poor performance portfolio.  Fee and  

commission income received from premium ceding was Baht 749 million, the decrease was in line with gross premium written.  Underwriting  

expenses increased by Baht 3 million due to higher number of claims. Underwriting profit decreased by Baht 28 million from prior year.
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

กำรประกันภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล มเีบีย้ประกันภัยรบัรวม 2,281 ล้ำนบำทโดยมจี�ำนวนเพ่ิมขึน้กว่ำปีก่อนเลก็น้อย เบีย้ประกันภัยทีถื่อเป็นรำยได้สทุธิมจี�ำนวน  

1,367 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 49 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 3.5 มำจำกสัดส่วนกำรเอำประกันภัยต่อที่เพ่ิมข้ึน รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ

รับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 310 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยเพ่ิมข้ึนจำกปี 2560 จ�ำนวน 32 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.5 จำกค่ำสินไหม

ทดแทนที่สูงขึ้น ดังนั้นในปี 2561 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 358 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 73 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 16

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำกผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,536 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนในช่องทำงกำรขำยตรง เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิมีจ�ำนวน 

647 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 380 ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำร้อยละ 20.6 ของเบี้ยประกันภัยต่อ ค่ำใช้จ่ำยในกำร

รับประกันภัยปี 2561 มีจ�ำนวน 777 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 โดยมำจำกค่ำจ้ำงค่ำบ�ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ดังน้ัน

มีผลให้ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยจำกผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 250 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 60 ล้ำนบำท

ต้นทุนในการรับประกันภัย
ต้นทุนในกำรรับประกันภัยประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ค่ำจ้ำง ค่ำบ�ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุน

ในกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 7,371 ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึน 106 ล้ำนบำทจำกปี 2560 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่อเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2561 คิดเป็น

ร้อยละ 59.3 เพิ่มขึ้นจำกปี 2560 ซึ่งมีอัตรำร้อยละ 58.9 กำรเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทฯ บันทึกสินไหมทดแทนที่มีปริมำณที่เพิ่มสูงขึ้น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จลดลงจ�ำนวน 29 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 1.4 เป็นไปตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อัตรำค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 

ของอุตสำหกรรมโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำงร้อยละ 12 ถึง 23 โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จที่อัตรำร้อยละ 15.6 ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

รับประกันภัยอ่ืนประกอบด้วยค่ำส�ำรวจภัยก่อนกำรรับประกัน ค่ำบริกำรข้อมูล ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และระบบ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับประชำสัมพันธ์กระตุ้น 

กำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยจำกกำรรับประกันภัย ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจ�ำนวน 1,190 ล้ำนบำทลดลง 

จำกปี 2560 จ�ำนวน 22 ล้ำนบำท

การลงทุน
บริษัทฯ มีรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิจ�ำนวน 512 ล้ำนบำทโดยรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ย เงินปันผลรับ และก�ำไรจำกกำรขำยหลักทรัพย์ 

ก�ำไรจำกเงนิลงทุนมำจำกกำรขำยเงนิลงทนุประเภทกองทุนอสงัหำรมิทรพัย์และกองทรสัต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำผลตอบแทนจำกกำรลงทนุ

ประจ�ำปีคิดเป็นร้อยละ 4.5 รำยละเอียดของรำยได้และสินทรัพย์ลงทุนจ�ำแนกตำมวัตถุประสงค์และประเภทของหลักทรัพย์มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 349.10 68.13 369.99 74.30 353.29 75.90

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 163.30 31.87 127.99 25.70 112.17 24.10

 รวม 512.40 100.00 497.98 100.00 465.46 100.00

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ) 4.53 4.59 4.52

หน่วย: ล้านบาท

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

เงินลงทุนเผื่อขำย 7,981.03 71.80 7,290.25 67.95 6,848.10 65.68

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 3,071.70 27.63 3,370.94 31.42 3,509.27 33.66

เงินลงทุนทั่วไป 53.43 0.48 55.03 0.51 56.08 0.54

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 9.82 0.09 12.17 0.11 13.54 0.13

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 11,115.98 100.00 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00
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Personal accident insurance premium was Baht 2,281 million, slightly increased from previous year.  Net earned premium was Baht  

1,367 million, decreased from prior year by Baht 49 million or 3.5%, due to higher ceding proportion.  Fee and commission income was  

Baht 310 million.  Underwriting expenses increased from the year 2017 by Baht 32 million or 2.5%, derived from increasing of claim 

expenses.  Accordingly, underwriting profit in 2018 was Baht 358 million, decreased by Baht 73 million or 16% from previous year.

The Company had gross premium of Baht 2,536 million on miscellaneous products which, increased from prior year, mainly in direct  

sales channel.  Net earned premium was Baht 647 million.  Fee and commission income of the product was Baht 380 million or 20.6%  

of ceding premium.  Underwriting expenses were Baht 777 million increased from 2017, due to higher commission & brokerage expenses  

and other underwriting expenses.  Underwriting profit for the year was Baht 250 million, a decrease from prior year amounting to Baht  

60 million.

Underwriting Expenses
Underwriting expenses comprised of net claims expenses, commissions and brokerage expenses, and other underwriting expenses.  

In 2018, the Company’s underwriting expenses were at Baht 7,371 million, increased by Baht 106 million from 2017.  Proportion of the  

expenses to gross premium in 2018 was 59.3%, increased from last year which was at 58.9%.  The increase was due to booking of more  

claims incurred during the year.

Commission and brokerage expenses decreased Baht 29 million or 1.4% 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 2018.  Other underwriting expenses comprised of pre-survey fee, data service fee, product and system development cost, 

expenses related to sales campaign through media channels and legal expenses.  In 2018, the Company had expenses of Baht 

1,190 million, decreased by Baht 22 million from 2017.

Investment
The Company had net investment income and gain on investment of Baht 512 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  

4.5%.  Details of income and investment assets classified by objectives and types are as follows:
Unit: Million Baht

2018 % 2017 % 2016 %

Net Investment Income 349.10 68.13 369.99 74.30 353.29 75.90

Profit from Investment 163.30 31.87 127.99 25.70 112.17 24.10

 Total 512.40 100.00 497.98 100.00 465.46 100.00

Rate on Return on Investment 4.53 4.59 4.52

Unit: Million Baht

2018 % 2017 % 2016 %

Available-for-Sale Investments 7,981.03 71.80 7,290.25 67.95 6,848.10 65.68

Head-to-Maturity Investments 3,071.70 27.63 3,370.94 31.42 3,509.27 33.66

Other Investments 53.43 0.48 55.03 0.51 56.08 0.54

Net Loans 9.82 0.09 12.17 0.11 13.54 0.13

 Net Investment Assets 11,115.98 100.00 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

หน่วย: ล้านบาท

2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ

พันธบัตร 2,823.02 25.40 2,700.87 25.17 2,886.75 27.69

หุ้นกู้ 3,568.60 32.10 3,221.06 30.02 2,915.52 27.96

หุ้นทุน 1,565.72 14.09 1,567.21 14.61 1,178.17 11.30

หน่วยลงทุน 2,341.92 21.07 2,306.58 21.50 2,252.90 21.61

หลักทรัพย์อื่น 753.47 6.78 865.47 8.07 1,124.03 10.78

เงินลงทุนทั่วไป 53.43 0.48 55.03 0.51 56.08 0.54

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 9.82 0.09 12.17 0.11 13.54 0.13

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 11,115.98 100.00 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น
บรษิทัฯ มค่ีำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนนิงำนและค่ำใช้จ่ำยอืน่ของปี 2561 จ�ำนวน 1,185 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้จำกปี 2560 จ�ำนวน 111 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน 

ดงักล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรบัประกันภยัและกำรจดักำรสนิไหมทดแทนจ�ำนวน 604 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ 

อำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 95 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมกำรขำย ค่ำโฆษณำ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำเสื่อมรำคำ

สินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อยและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อีกจ�ำนวน 486 ล้ำนบำท

ภาษีเงินได้
บริษัทฯ มีค่ำภำษีเงินได้จ�ำนวน 87 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 17.3% ของก�ำไรก่อนภำษี อัตรำภำษีดังกล่ำวต�่ำกว่ำอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมประมวล

รัษฎำกรที่อัตรำร้อยละ 20 เนื่องจำกมีรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 241 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2560 จ�ำนวน 193 ล้ำนบำทเกิดจำกรำยกำร 

ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 113 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่ำเบี้ยประกันภัยจ�ำนวน 12,123 ล้ำนบำท ดอกเบี้ยรับ 

เงนิปันผลรบั รำยได้จำกกำรลงทนุอืน่ รำยได้อืน่ เงนิฝำกสถำบนักำรเงิน และเงินให้กู้ยืมอกีจ�ำนวน 427 ล้ำนบำท กระแสเงินสดจ่ำยเก่ียวกับกำรประกันภัยต่อ  

ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ภำษีเงินได้ และเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมจ�ำนวน 

12,437 ล้ำนบำท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 51 ล้ำนบำทเพ่ือกำรลงทุนในท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นสถำนที่ท�ำกำร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 254 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี

การวิจัยและการพัฒนา
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำนั้น กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำน 

เทคโนโลยีนัน้เป็นหนึง่ในปัจจยัส�ำคญัท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค กำรให้บริกำรท่ีครบวงจรเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลกูค้ำจงึเป็นสิง่ส�ำคญัย่ิง ในปี 2561 

ที่ผ่ำนมำนั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ได้พัฒนำกำรให้บริกำรผ่ำน Mobile Application ภำยใต้ชื่อ “Muang Thai Friends” ผู้ใช้บริกำร 

สำมำรถดำวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และระบบ android โดยกำรพัฒนำในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นกำรพัฒนำเพื่อให้ผู้เอำประกันภัยทรำบรำยละเอียดกรมธรรม์  

รวมถึงให้ข้อมลูเพ่ือใช้บรกิำรสำขำย่อยของบรษิทัฯ อูซ่่อมรถยนต์ และโรงพยำบำล เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้ผูเ้อำประกันภัยทรำบ อกีท้ังได้มอบสทิธิประโยชน์ 

ทำงด้ำนอื่น ๆ ท่ีหลำกหลำย เพ่ือมุ่งเน้นกำรบริหำรควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำและสมำชิก Muang Thai Friends Club และกำรพัฒนำในระยะต่อไป  

บริษัทฯ มีแผนในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรทำงด้ำนกำรรับประกันภัยและกำรให้บริกำรสินไหมทดแทนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำอย่ำงครบวงจร

140 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Unit: Million Baht

2018 % 2017 % 2016 %

Bond 2,823.02 25.40 2,700.87 25.17 2,886.75 27.69

Debenture 3,568.60 32.10 3,221.06 30.02 2,915.52 27.96

Capital Stocks 1,565.72 14.09 1,567.21 14.61 1,178.17 11.30

Unit Trust 2,341.92 21.07 2,306.58 21.50 2,252.90 21.61

Other Securities 753.47 6.78 865.47 8.07 1,124.03 10.78

Other Investments 53.43 0.48 55.03 0.51 56.08 0.54

Net Loans 9.82 0.09 12.17 0.11 13.54 0.13

 Net Investment Assets 11,115.98 100.00 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00

Operating Expenses and Other Expenses
In 2018 the Company had operating expenses of Baht 1,185 million, increased by Baht 111 million from 2017.  Operating expenses 

comprised of personal expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 604 million, premises and equipment 

expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 95 million, sales promotion, advertising, utilities, depreciation, 

branch expenses and other expenses of Baht 486 million.

Income Tax
The Company’s income tax of Baht 87 million represented tax rate at 17.3% of net profit before tax.  Such tax rate was lower than 20%  

corporate tax per the Revenue Code.  This is due to tax exempted income, mostly dividend income from investment in securities.

Cash Flows
As at 31 December 2018, the Company had cash and cash equivalents of Baht 241 million, decreased from 2017 by Baht 193 million  

which made up of transactions in following activities:

Cash inflows from operating activities of Baht 113 million consist of cash received from direct premium of Baht 12,123 million, cash 

received on interest income, dividend income, other investment income, other income, deposit at financial institution, and loan of 

Baht 427 million.  Cash outflows related to payment for reinsurance, claims, commission and brokerage expenses, other underwriting 

expenses, operating expenses, income tax and investment in securities of Baht 12,437 million.

Cash flows used in investing activities of Baht 51 million were to invest in the Company’s property, buildings and equipments and 

computer software.

Cash flows used in financing activities of Baht 254 million was for dividend payment paid during the year.

Research and Development
Muang Thai Insurance Public Company Limited pays particular attention to service excellent, and providing a full range of services to 

facilitate customers.  Still, the change in technologies is one of important factors affecting consumer behavior.  As a result, in 2018,  

Muang Thai Insurance Company Limited had developed the service via mobile application, named “Muang Thai Friends”, which could  

be used on both IOS and android devices.  The initial development is to demonstrate the insured’s policy details and provide information of the  

company’s sub-branches, garages and hospitals for the convenience of the insured.  Besides that, various privileges are also provided in order  

to promote good relationship with customers and Muang Thai Friends Club’s members. For the development in the next phase, the Company  

has planned to enable insurance service together with claims service for a complete service and convenience to customers.
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Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)

ในด้ำนกำรให้บริกำรเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้ลูกค้ำ บริษัทฯ ได้พัฒนำระบบกำรช�ำระเงินทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงิน แต่ 

ในช่วงระยะเวลำทีผ่่ำนมำน้ัน กำรช�ำระเงินผ่ำนเว็บไซต์ด้วยบตัรเครดติ มเีพียง Payment Gateway ของ KBank และ 2C2P ในปี 2561 ตัง้แต่เดอืนกรกฎำคม 

เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทำงกำรช�ำระเงินของโครงกำรขำย e-Commerce อีกหลำกหลำยช่องทำง เช่น Sumsung Pay Online, m Visa Scan to Pay,  

QR Code PromptPay, รวมไปจนถึง Internet Banking ต่ำง ๆ

ส�ำหรับกำรให้บรกิำรข้อมลูกับลกูค้ำนัน้ นอกจำกช่องทำงกำรให้บรกิำรข้อมลูลกูค้ำผ่ำน Call Center หรอืกำรให้บรกิำรออนไลน์ช่องทำงต่ำง ๆ  บรษิทัฯ ได้มุง่มัน่ 

ในกำรน�ำเอำเทคโนโลยีด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือตอบสนองกำรให้บริกำรลูกค้ำด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว จึงได้ศึกษำและพัฒนำกำรให้บริกำรโดยน�ำ Chatbot 

ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งท่ีถูกพัฒนำขึ้นมำเพ่ือมีบทบำทในกำรตอบกลับกำรสนทนำผ่ำนตัวอักษร เสมือนหนึ่งเป็นกำรโต้ตอบโดยเจ้ำหน้ำที่ 

ของบรษิทัฯ ซึง่ถือได้ว่ำเป็นผูช่้วยอจัฉรยิะส�ำหรบัธุรกิจออนไลน์ในกำรสือ่สำรกับลกูค้ำได้ทันท ีโดยข้อควำมต่ำง ๆ  น้ันจะใช้ระบบฐำนข้อมลูเพ่ือบนัทึกค�ำถำม 

และค�ำตอบไว้จ�ำนวนหน่ึง แล้วตรวจจบัค�ำส�ำคญัจำกค�ำถำมหรอืข้อควำมทีล่กูค้ำส่งมำเพ่ือประมวลผลค�ำตอบส่งกลบัมำยังลกูค้ำ ส�ำหรบักำรพัฒนำในช่วง 

ระยะแรกนั้น บริษัทฯ ก็ได้น�ำ Chatbot ท�ำงำนควบคู่ไปกับกำรให้บริกำรข้อมูลออนไลน์ผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นกำรเก็บข้อมูลค�ำถำมจำกลูกค้ำ 

และให้ข้อมูลกับลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว

ในด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในองค์กร บริษัทฯ มุ่งพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนของบริษัท โดยน�ำ Business Process Management Platform  

(BPMP) มำใช้เพ่ือปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธิภำพ โดยน�ำข้อมลูเก่ียวกับเวลำในกำรท�ำงำนจำกแต่ละกระบวนกำรท�ำงำนทีเ่กิดข้ึนจรงิในแต่ละ

ขัน้ตอน เพ่ือน�ำไปสูก่ำรปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนเพ่ือกำรให้บรกิำรทีด่ย่ิีงขึน้ และในกระบวนกำรท�ำงำนท่ีมปีรมิำณมำก และท�ำในลกัษณะซ�ำ้กันในรปูแบบเดมิ  

บริษัทฯ ก็ได้น�ำเอำเทคโนโลยีทำงด้ำนหุ่นยนต์ Robotic Process Automation (RPA) มำใช้ให้กำรท�ำงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำร

ด�ำเนินงำนได้ในอนำคต โดยระบบดงักล่ำวเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทีช่่วยท�ำงำนแทนมนษุย์ ช่วยรองรบักำรท�ำงำนทีม่ปีระมำณเพ่ิมมำกขึน้  โดยในปี 2561  

เป็นช่วงเริ่มต้นในกำรศึกษำและพัฒนำระบบ โดยด�ำเนินกำรเสร็จไปแล้วจ�ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ กระบวนกำรต่ออำยุประกันภัยอัตโนมัติส�ำหรับ 

กรมธรรม์ประกันอบุติัเหตุส่วนบคุคล กระบวนกำรค้นหำข้อมลูสนิไหมเพ่ือกำรพิจำรณำรบัประกันภยัรถยนต์ กระบวนกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือ

สรุปปิดงำนประจ�ำวัน และกระบวนกำรทำงกำรเงินเพ่ือดำวน์โหลดข้อมูลกำรเงินจำกธนำคำร อีกท้ังยังมีโครงกำรท่ีก�ำลังจะเริ่มด�ำเนินกำรในปี 2562 อีก

จ�ำนวน 22 โครงกำร จึงจ�ำเป็นที่จะมุ่งพัฒนำบุคลำกรของบริษัทฯ ในกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีเหล่ำน้ี เพ่ือสร้ำงควำมช�ำนำญและน�ำควำมรู้เหล่ำนี ้

ไปปรับใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนตนเอง
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In terms of facilitating customers, the company has developed payment systems both online and offline to increase payment channels.   

In the past, the online payment on the website by credit card allowed only KBank Payment Gateway and 2C2P.  However, since July  

2018, the Company added several payment methods, on the Company’s e-Commerce website, such as Samsung Pay Online, M Visa Scan  

to Pay, QR Code PromptPay, and other Internet Banking Services.

In terms of providing information to customers, besides Call Center service and other online information service channels, the Company also  

applies technologies in customer service for quickness and convenience.  Thus, the research and development on Chatbot, a computer  

program developed for responding in a conversation in written dialogue had begun. Similar to having conversation with the Company 

staff, Chatbot is an intelligent online assistant that can promptly respond to customers.  Many questions and answers are saved in 

the database system.  After the system detects key words in the questions or messages sent from a customer, it will process for 

the response and send back to the customer.  For the initial phase, the Company uses Chatbot program along with the Company 

staff to provide online information service in order to collect questions from customers and respond to them quickly.

In terms of organization development, the Company aims to develop company working process by adopting Business Process  

Management Platform (BPMP) where Information about the actual work time from each step will be used to help improving the operational  

process, to enhance work efficiency and for a better service.  The Company also applied Robotic Process Automation technology 

(RPA) to handle high volume and repetitive tasks, which not only promoting work efficiency, but also reduce operating costs in the 

future.  The system is an automated computer program designed to work for human and manage high volume workload.  The research  

and system development started in 2018 and 4 projects had already been completed.  Those includes automatic policy renewal 

for personal accident insurance, claims data searching for motor underwriting assessment, information technology process for daily 

work summary and financial working process for downloading financial data from the bank. Also there are additional 22 projects 

going to proceed in the year 2019.

Therefore, it is necessary to improve employees’ skills and knowledge about these technologies so they would gain more experiences  

and be able to apply the knowledge to the work process in their own department.
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3-Year Revenue Structure
โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี

 หน่วย: บาท

2561 2560 2559

 จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

	 อัคคีภัย  845,942,515  9.34  856,665,290  9.43  965,656,740  10.81 

	 ภัยทางทะเล  65,621,637  0.72  62,169,070  0.68  47,898,873  0.54 

	 ภัยรถยนต์  3,993,028,016  44.08  4,009,305,906  44.13  3,796,062,694  42.50 

	 ภัยเบ็ดเตล็ด  2,014,158,539  22.24  2,039,505,260  22.45  1,994,235,923  22.33 

	 	 รวม  6,918,750,707  76.38  6,967,645,526  76.69  6,803,854,230  76.18 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ  1,617,589,961  17.86  1,600,243,622  17.61  1,636,574,055  18.32 

รายได้จากการลงทุน  512,399,296  5.66  497,987,072  5.48  465,464,087  5.21 

รายได้อื่น  9,655,300  0.11  19,924,437  0.22  25,073,953  0.28 

รายได้รวม  9,058,395,264  100.00  9,085,800,657  100.00  8,930,966,325  100.00
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Unit: Baht 

2018 2017 2016

 Amount % Amount % Amount %

Earned Premium Written 

 Fire  845,942,515  9.34  856,665,290  9.43  965,656,740  10.81 

 Marine  65,621,637  0.72  62,169,070  0.68  47,898,873  0.54 

  Motor  3,993,028,016  44.08  4,009,305,906  44.13  3,796,062,694  42.50 

 Miscellaneous  2,014,158,539  22.24  2,039,505,260  22.45  1,994,235,923  22.33 

  Total  6,918,750,707  76.38  6,967,645,526  76.69  6,803,854,230  76.18 

Fee and Commission Income  1,617,589,961  17.86  1,600,243,622  17.61  1,636,574,055  18.32 

Investment Income  512,399,296  5.66  497,987,072  5.48  465,464,087  5.21 

Other Income  9,655,300  0.11  19,924,437  0.22  25,073,953  0.28 

Total Income  9,058,395,264  100.00  9,085,800,657  100.00  8,930,966,325  100.00
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3-Year Opearting Statistics 
สถิติผลการดำาเนินงานในรอบ 3 ปี

 หน่วย: พันบาท

2561 2560 2559

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย  12,256,232  12,102,960  12,204,392 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย  12,421,602  12,321,257  12,407,162 

 อัตราการเติบโต 1.27% (0.83%) 9.50%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.29% 5.51% 5.76%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 55.04% 56.39% 56.05%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 61.25% 58.59% 54.60%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย  1,242,665  1,218,004  1,200,643 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย  1,243,162  1,244,887  1,213,142 

 อัตราการเติบโต 2.02% 1.45% (1.10%)

 ส่วนแบ่งการตลาด 12.99% 12.37% 11.73%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 67.71% 69.40% 69.96%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 11.23% 13.32% 8.90%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทางทะเล  169,225  146,617  139,482 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล  169,636  146,641  139,482 

 อัตราการเติบโต 15.42% 5.12% (17.08%)

 ส่วนแบ่งการตลาด 3.05% 2.74% 2.65%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 37.55% 45.05% 32.46%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 46.09% 32.50% 29.71%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,654,459  4,404,122  4,262,505 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,816,868  4,594,700  4,452,776 

 อัตราการเติบโต 5.68% 3.32% 9.07%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.77% 5.71% 5.75%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 42.22% 44.21% 45.53%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 49.59% 47.51% 49.27%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์  6,189,883  6,334,217  6,601,762 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต์  6,191,936  6,335,029  6,601,762 

 อัตราการเติบโต (2.28%) (4.05%) 12.75%

 ส่วนแบ่งการตลาด 4.53% 4.98% 5.40%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 62.96% 62.93% 61.09%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 77.98% 74.29% 69.33%

ก�าไร (ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ 502,659 747,238 785,236

ก�าไร (ขาดทุน)สุทธิ 415,588 618,441 633,222

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ) 3.35% 5.02% 5.10%

สินทรัพย์รวม  21,905,183  20,059,357  19,948,533 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.98% 3.09% 3.28%

ส่วนของเจ้าของ  5,265,365  5,357,607  4,955,855 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 7.82% 11.99% 13.30%

146 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Unit: Thousand Baht

2018 2017 2016

Direct Premium - Total  12,256,232  12,102,960  12,204,392 

Gross Premium - Total  12,421,602  12,321,257  12,407,162 

 Growth Rate 1.27% (0.83%) 9.50%

 Market Share 5.29% 5.51% 5.76%

 Retention Rate 55.04% 56.39% 56.05%

 Loss Ratio 61.25% 58.59% 54.60%

Direct Premium - Fire  1,242,665  1,218,004  1,200,643 

Gross Premium - Fire  1,243,162  1,244,887  1,213,142 

 Growth Rate 2.02% 1.45% (1.10%)

 Market Share 12.99% 12.37% 11.73%

 Retention Rate 67.71% 69.40% 69.96%

 Loss Ratio 11.23% 13.32% 8.90%

Direct Premium - Marine  169,225  146,617  139,482 

Gross Premium - Marine  169,636  146,641  139,482 

 Growth Rate 15.42% 5.12% (17.08%)

 Market Share 3.05% 2.74% 2.65%

 Retention Rate 37.55% 45.05% 32.46%

 Loss Ratio 46.09% 32.50% 29.71%

Direct Premium - Miscellaneous  4,654,459  4,404,122  4,262,505 

Gross Premium - Miscellaneous  4,816,868  4,594,700  4,452,776 

 Growth Rate 5.68% 3.32% 9.07%

 Market Share 5.77% 5.71% 5.75%

 Retention Rate 42.22% 44.21% 45.53%

 Loss Ratio 49.59% 47.51% 49.27%

Direct Premium - Motor  6,189,883  6,334,217  6,601,762 

Gross Premium - Motor  6,191,936  6,335,029  6,601,762 

 Growth Rate (2.28%) (4.05%) 12.75%

 Market Share 4.53% 4.98% 5.40%

 Retention Rate 62.96% 62.93% 61.09%

 Loss Ratio 77.98% 74.29% 69.33%

Profit (Loss) Before Income Tax 502,659 747,238 785,236

Net Profit (Loss) 415,588 618,441 633,222

Net Profit Margin on Premium Written (%) 3.35% 5.02% 5.10%

Total Assets  21,905,183  20,059,357  19,948,533 

Return on Assets (%) 1.98% 3.09% 3.28%

Equity  5,265,365  5,357,607  4,955,855 

Return on Equity (%) 7.82% 11.99% 13.30%

1472018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited



Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition

ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยและการแข่งขันปี 2561
ภาพรวมตลาดประกันวินาศภัยจากข้อมูลของส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (ตาม Distribution Channel Report) ในปี 2561 มีเบี้ยประกันภัย 

รับตรง 233,072 ล้านบาท มีอัตราเติบโตร้อยละ 6.59 โดยธุรกิจประกันภัยรถยนต์มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 136,934 ล้านบาท  

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของตลาดประกันวินาศภัย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 7.73 และหากพิจารณาเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจมีอัตรา

เติบโตมากถึงร้อยละ 8.29 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�านวน 118,871 ล้านบาท ภาพรวมของตลาดประกันภัยรถยนต์มีการแข่งขันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ

บริษทัฯ ท่ีมสีดัส่วนทางการตลาดด้านรถยนต์ค่อนข้างสงูมาแข่งขนัทางด้านราคา ส่งผลให้บรษิทัประกันวนิาศภัยอืน่ ๆ  จ�าเป็นต้องรกัษาฐานลกูค้าของตนเอง  

การแข่งขันทางด้านราคานี้ ส่งผลให้ต้นทุนการขายปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับอัตราค่าสินไหมทดแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับวงเงินความคุ้มครองของ

กรมธรรม์คุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ และค่าชดเชยค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ โดยส�านักงานอตัราเบีย้ประกันวินาศภยัประเมนิว่าแนวโน้มอตัราความ

เสียหายของประกันภัยรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้น จากข้อมูลในอดีตตั้งแต่ปี 2556 อัตราความเสียหายเฉลี่ยร้อยละ 57.5 ในปี 2557 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 62.5  

ในปี 2558 ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 64.7 ในปี 2559 ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 66.5 และในปี 2560 ปรับเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 68.7 โดยคาดว่าในปี 2561  

อัตราความเสียหายยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนเช่นกัน

ส�าหรับประกันภัยวินาศภัยอื่น ๆ นอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2561 จ�านวน 96,138 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 41 ของตลาดประกันวินาศภัย มีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.01 โดยมีผลมาจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตราเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 5.41  

โดยเติบโตสูงขึ้นจากการประกันภัยสุขภาพ และการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีอัตราเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ11.25 

และ 5.09 ตามล�าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่าตลาดประกันภัยสุขภาพในปี 2561 มีการขยายตัวสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้น�าเบี้ยประกันภัยสุขภาพตนเอง

มาหักลดหย่อนภาษีรายได้ส่วนบุคคลในวงเงินไม่เกิน 15,000 บาท และอีกปัจจัยหน่ึงท่ีท�าให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตนั้น มาจากโครงการประกันภัย 

ข้าวนาปี ส�าหรบัปีการผลติ 2560-2561 ท่ีคณะรฐัมนตรมีีมตเิห็นชอบการด�าเนนิโครงการต่อเนือ่งจากปีก่อน ในส่วนของการประกันภัยอคัคภียัมเีบ้ียประกันภัย 

รับตรงรวมอยู่ที่ 10,164 ล้านบาท มีอัตราเติบโตใกล้เคียงปีก่อน อยู่ท่ีร้อยละ 1.0 ส่วนการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 

รวมอยู่ท่ี 5,522 ล้านบาท มีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.88 ปัจจัยส�าคัญน้ันมาจากการประกันภัยการขนส่งท่ีมีผลมาจากการขยายตัวเชิงเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ อย่างไรก็ตาม การประกันภัยตัวเรือมีการขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ -4.38 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย ปี 2557–2561
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: ตาม Distribution Channel Report

ประเภทประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้านบาท) อัตราขยายตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)

2557 2558 2559 2560 2561* 2557 2558 2559 2560 2561*

อัคคีภัย 10,526 10,480 10,233 9,850 10,164 -10.9 -0.4 -2.4 -3.8 1.0

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,304 5,344 5,355 5,356 5,522 -0.02 0.8 0.2 1.7 6.9

รถยนต์ 117,927 120,305 122,191 127,266 136,934 -0.5 2.0 1.6 4.2 7.7

เบ็ดเตล็ด 71,615 73,114 77,948 77,110 80,452 6.0 2.1 6.6 -1.1 5.4

เบี้ยประกันภัยรวม 205,372 209,243 215,728 219,581 233,072 1.1 1.9 3.1 1.8 6.6

ที่มา: ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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Situation of the Non-Life Insurance Industry and Competition in 2018
Overview of Insurance Market 2018 from the Insurance Premium Rating Bureau (based on Distribution Channel Report), the direct premium 

written totaled 233,072 million Baht with growth rate of 6.59%.  At year-end 2018, motor Insurance business had direct premium written 136,934 

million Baht, taken up 59% of the whole non-life insurance market, with average growth rate at 7.73%.  The growth rate of voluntary motor 

insurance solely was 8.29% with direct premium 118,871 million Baht.  Overall motor insurance market was highly competitive, especially when 

the companies with large proportion of motor insurance trying to break competitive price in the market.  As a result, other Non-Life insurance 

companies must try to maintain their existing customer base.  This pricing competition also effects on the increase in cost of sales, together 

with the increasing claims due to the coverage adjustment of compulsory motor insurance and compensation for loss of use of vehicle insured.  

The Insurance Premium Rating Bureau had forecasted that the loss ratio of Motor Insurance is likely to increase.  According to data in the past, 

the average loss ratio in 2013 was 57.5%, increased to 62.5% in 2015, then to 68.7% in 2017 and is still expected to increase in 2018 as well. 

Direct premium for Non-Life insurance, excluding motor insurance was 96,138 million Baht at year end 2018, taken up 41% of the whole 

Non-Life, with average growth rate of 5.01%.  This is because the growth rate of miscellaneous insurance has risen to 5.41 percent, and by 

comparing to the same period last year health insurance and personal accident insurance have growth rate of 11.25% and 5.09% respectively.  

The health insurance market in 2018 has expanded in respond to the government’s policy to bring personal health insurance premiums to 

deduct from personal income tax that taxpayer paid, in an amount not exceeding 15,000 baht.  Another factor contributing to the growth of 

Miscellaneous insurance was the rice insurance scheme in 2017-2018 which was approved from the cabinet to continue from previous year.  

Fire insurance direct premium written totaled 10,164 million Baht at year end, with growth rate similar to previous year at 1.0%.  Marine and 

Cargo Insurance direct premium at year end was 5,522 million Baht, with 6.88% growth rate which derived from domestic economic expansion 

as a major factor.  However, the growth rate of marine hull insurance compare to the same period of the previous year was decreased to -4.38%.

Table 1: Comparison of Direct Premium and Premium Growth in 2014-2018
* details as at 31 December 2018: according to distribution Channel Report

Type of Insurance
Direct Premium (Million Baht) Premium Growth (Percentage)

2014 2015 2016 2017 2018* 2014 2015 2016 2017 2018*

อัคคีภัย 10,526 10,480 10,233 9,850 10,164 -10.9 -0.4 -2.4 -3.8 1.0

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,304 5,344 5,355 5,356 5,522 -0.02 0.8 0.2 1.7 6.9

รถยนต์ 117,927 120,305 122,191 127,266 136,934 -0.5 2.0 1.6 4.2 7.7

เบ็ดเตล็ด 71,615 73,114 77,948 77,110 80,452 6.0 2.1 6.6 -1.1 5.4

เบี้ยประกันภัยรวม 205,372 209,243 215,728 219,581 233,072 1.1 1.9 3.1 1.8 6.6

Source: The Office of Insurance Commission (OIC)
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ส�าหรับภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย สมาคมประกันวินาศภัยประเมินอัตราเติบโตในปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 4 – 5 โดยเป็นอัตราการขยายตัวที่ลดลง 

จากปี 2561 ในขณะท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประเมินว่าในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยจะ

มีเบี้ยประกันภัยรับตรงประมาณ 240,197 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4.7 – 5.7 ส�าหรับการเติบโตของตลาดประกันวินาศภัยน้ัน หลัก ๆ มาจากการเติบโต 

ในผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการเดินทาง อย่างไรก็ตามการเติบโตทางด้านเบี้ยประกันภัยรับตรงที่ผ่านมานั้นเกิดจาก

การแข่งขนัในตลาดทีส่งูมาก ส่งผลให้อัตราส่วนความเสยีหายน้ันเพ่ิมสงูข้ึน โดยอตัราความเสยีหายทีเ่พ่ิมข้ึนนัน้ ส่วนหน่ึงมาจากการปรับเพ่ิมความคุม้ครอง

ประกันภยัรถยนต์ภาคบงัคบั (พ.ร.บ. คุม้ครองผูป้ระสบภัยจากรถ) รวมถึงค่าแรง ค่าบรกิารของอูซ่่อมรถยนต์ เป็นต้น ส�าหรบัปี 2562 นัน้ ยังคงมแีนวโน้มของ

อตัราความเสยีหายเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนือ่งจากการน�าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึง่เป็นปัจจยัหลกัในการท�าให้ต้นทุนปรับตัวเพ่ิมข้ึน ส�าหรบัการประกันภัย

สุขภาพนั้นก็มีแนวโน้มของอัตราส่วนความเสียหายที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้น

ปัจจัยบวกที่จะเป็นตัวเร่งของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี 2562 นั้น มาจาก
1. โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ ตามยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งปี 2558-2565 

และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2. การประกันภัยโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวกให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ โครงการ

ประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 โครงการต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูก 30 ล้านไร่ทั่วประเทศ 

3. การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพที่มีอัตราการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง ตอบรับกระแสนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยท่ีเพ่ิมมากขึ้นและ 

แนวโน้มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Ageing Society) ประกอบกับมาตรการลดหย่อนภาษีจากการ 

น�าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีได้ 

4. ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี 2562 ที่คาดการณ์ว่าจะมีจ�านวน 1,00,000 คัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 1,039,158 คัน (สถิติยอดขาย

รถยนต์รวมปี 2561 เตบิโตร้อยละ 19.2) เนือ่งจากการลงทนุภาครฐัทีช่ดัเจนและต่อเน่ือง ซึง่มส่ีวนส�าคญัในการกระตุน้การลงทนุจากภาคเอกชน รวมถึง 

การแนะน�ารถยนต์รุ่นใหม่ในตลาดรถยนต์ มีความน่าสนใจมากขึ้น

5. ภาคธุรกิจการท่องเท่ียวยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง ต้องรับปีหมูทอง 2562 มีแนวโน้มขยายตัวไปในจังหวัดเมืองรองมากข้ึน ตามมาตรการทาง

ภาษีของภาครัฐ

Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition (Continued)

ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย
และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต (ต่อ)

150 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Overall picture of Non-Life insurance business by Thai General Insurance Association, the compound annual growth rate was 4 - 5%, lower 

than the growth rate in 2018.  However, by the Office of Insurance Commission (OIC) assessed that in 2019, direct premium written for Non-Life 

insurance business will be approximately 240,197 million Baht, with growth rate of 4.7 - 5.7%.  Major contributors to the growth of the Non-Life 

insurance are the growth of motor insurance, health insurance and travel insurance.  However, the high competitive rate in insurance market 

in the past has result in the increase of direct premium, followed by the increase in Loss ratio.  Other reasons causing loss ratio to increase 

is the coverage adjustment for compulsory car insurance (CTP), wedges and service fee for garage, etc.  Loss ratio in 2019 is expected to 

increase gradually as a result from the compensation for loss of use of the insured car which is the main factor in increasing cost.  The trend 

of Loss ratio of health insurance is also expected to rise higher as a result of anticipated increase in medical costs.

Positive Factors that Stimulate Non–Life Insurance Business in 2018:
1. Thailand Transport System Development Project, a driving factor for investment in the country’s infrastructure, according to Thailand’s 

Transport Infrastructure Development Strategy 2015-2022 and Twenty-year National Strategy.

2. Insurance for the government mega projects is another positive factor that enhances the growth rate of Non-Life insurance industry.  

Especially rice insurance and maize insurance schemes for 2019 production year which is an ongoing project targeted at cultivation 

area of 30 million Rai nationwide.

3. Personal accident and health insurance have been growing continuously with a good rate in accordance with the growing popularity of 

health trend and the increase of elderly population which makes Thailand become a full-fledged ageing society eventually.

4. New car sales in the country is forecasted to reach 1,000,000 units in 2019, closer to the prior year’s sales at 1,039,158 units (2018 full 

year car sales statistic increased 19.2%) due to the clear policy and consistency of public sector investment which has significant impact 

on public investment from private sector.

5. Tourism business is likely to expand continuously into the second-tier provinces, as a welcome to 2019 the year of the golden pig, 

according to the government‘s tax break scheme.
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ในรอบปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่าง ๆ  ของบริษัทฯ ซึ่ง 

ได้จดัประชุมรวม 5 ครัง้ เพ่ือพิจารณารายละเอยีดและสอบทานงบการเงนิประจ�าปี 2560 จ�านวน 1 ครัง้ และมกีารประชมุร่วมกับบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากัด  

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี ประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงิน 

ระหว่างกาล ภายหลังสอบทาน ส�าหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2561 จ�านวน 3 ครั้ง การประชุมพิจารณามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) และสัญญาประกันภัย (IFRS17) การประกันภัยต่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกับผลกระทบ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) จ�านวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง

ข้อก�าหนด กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง การสอบทานการประเมินการ

ควบคุมภายใน และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและปฏิบตัติามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ  

สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทาง 

ธุรกิจปกติ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพ่ือ 

การควบคุมประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด  

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2560 และงบการเงินรายไตรมาสประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีตาม 

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ 

ผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ได้สอบทานและสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอ 

ในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ

4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตราก�าลัง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2562 ซึ่งได้จัดท�าข้ึน 

บนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ได้แต่งตั้ง นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา  

ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ  

นางสาวณริศรา  ไชยสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนด

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Report of the Audit Committee
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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In the year 2018, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had five joint meetings with the Management and 

various units of the Company.  One meeting was to consider the details and to review the Financial Statements for the year 2017.  Three 

meeting 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 2018.  Besides, one 

meeting was to consider the International Financial Reporting Standards concerning financial instruments (IFRS9) and insurance contracts 

(IFRS17), reinsurance and information technology about cybersecurity impact.

The Audit Committee has strictly performed its duties and responsibilities assigned by the Board of Directors in line with guidelines,  

requirements and regulations given by the Office of Insurance Commission, and the Stock Exchange of Thailand in the manner of reviewing  

good corporate governance principle compliance, financial statements accuracy, identified risk management and also internal control  

assessment, and supervising internal audit effectiveness, 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 2017 and the Quarterly Financial Statements for the year 2018 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, 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 for the year 

2019, which has been prepared on the bases of assessment for internal control and per the risk standard of the Company.

5. Review the auditing plan and the independence of the auditor – 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 2019 had appointed Mrs. Nonglak  Pumnoi, Certified Public Accountant Registration No. 4172 and/or  

Ms. Rachada  Yongsawadvanich, Certified Public Accountant Registration No. 4951 and/or Ms. Ratana  Jala, Certified Public Accountant 

Registration No. 3734 and/or Ms. Narissara  Chaisuwan, Certified Public Accountant Registration No. 4812 of EY Office Limited as the 

Company’s auditor and set the annual audit fees for the total amount of Baht 2,600,000.- (Two million six hundred thousand Baht only) 

with the following details:
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1) ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,350,000 บาท

2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจ�านวนเงิน 690,000 บาท

3) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 180,000 บาท

4) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือ 

เสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ มีการ

ก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีมกีารควบคมุภายในท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มกีารบริหารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้ ระบบบญัชแีละรายงาน

ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

Report of the Audit Committee (Continued)
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อ)
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1) Examination of the financial statements for the years ending 31 December 2019 for the amount of Baht 1,350,000.-

2) Review of interim financial statements (altogether three quarters), for the amount of Baht 690,000.-

3) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at 30 June 

2019 for the amount of Baht 180,000.-

4) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at 31  

December 2019 for the amount of Baht 380,000.-

To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2019 for further  

consideration and approval.

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, have the suitable and adequate internal control for business operations, have the risk management in 

the acceptable level, have 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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คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้น

ตามมาตรฐานท่ีรบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอและใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบระมดัระวัง 

รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เช่ือมั่น 

อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอส�าหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ 

การด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ 

ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน

ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญ

	 นายโพธิพงษ์		ล่ำาซำา	 นางนวลพรรณ		ล่ำาซำา
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Report of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements
Muang Thai Insurance Public Company Limited

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	
ต่อรายงานทางการเงิน	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
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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 Annu-

al 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.

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, 2018 have shown the financial 

conditions, performance and cash flow correctly in the main points.

 Mr. Photipong  Lamsam Mrs. Nualphan  Lamsam
 Chairman President and Chief Executive Officer
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท 

เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดย 

สภาวิชาชพีบญัช ีในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัตติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่าง ๆ  ท่ีมนียัส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจบัุน 

ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความ

เห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบท่ีได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวม

ความรับผดิชอบท่ีเกีย่วกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วยการปฏิบตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการ

แสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเรือ่งเหล่านีด้้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

•	 การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

 ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได้ค่าเบีย้ประกันภยัรบัจ�านวน 12,422 ล้านบาท ซึง่เป็นการรบัประกันภัยให้กับผูเ้อาประกันภัยรายย่อยและมกีรมธรรม์ประกัน

ภัยเป็นจ�านวนมาก ซึง่ค่าเบีย้ประกันภยัทีเ่รยีกเก็บจากลกูค้ามคีวามหลากหลายและต้องอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม

 ข้าพเจ้าได้ประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ ทีเ่ก่ียวข้องกับการขาย

เบี้ยประกันภัย การค�านวณเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง

มาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว้ เพ่ือตอบสนองเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงิน ข้าพเจ้าได้สุ่ม

ตัวอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบาย

ของบริษัทฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นงวด 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับที่รับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี

ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

Independent Auditor’s Report
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited

Opinion
I have audited the accompanying financial statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited (the Company), which comprise the 

statement of financial position as at 31 December 2018, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash 

flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Muang Thai Insurance 

Public Company Limited as at 31 December 2018, its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai 

Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further described in the 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.  I am independent of the Company in accordance 

with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the 

financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code.  I believe that the audit evidence I have 

obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial statements of the 

current period.  These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion 

thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report, 

including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment 

of the risks of material misstatement of the financial statements.  The results of my audit procedures, including the procedures performed to 

address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

•	 Insurance	premiums	recognition

 In 2018, the Company had revenue from insurance premiums amounting to Baht 12,422 million, which were derived from retail insured 

and had a large number of policies.  The insurance premiums are collected from variety customers and insurance premiums amount 

rely on the processing of information technology system.  I therefore focused on the recognition of insurance premiums with respect to 

the amount and appropriate timing.

 I have assessed and tested the internal controls of information technology system and its internal controls with respect to underwriting, 

insurance premiums calculation and revenue recognition of insurance premiums by making enquiry of responsible executives, gaining an 

understanding and selecting representative samples to test the operation of the designed controls with respond to the amount and timing 

of revenue recognition in financial statements.  In addition, I selected representative samples of insurance policies to assess whether  

revenue recognition was consistent with conditions specified in the insurance policies and whether it was in compliance with the Company’s  

policy.  I also reviewed the insurance policies and endorsement transactions occurring during the accounting period, before and after 
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•	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 หน้ีสนิจากสญัญาประกันภัย - ส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นบญัชทีีม่คีวามส�าคญัในงบการเงิน โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 บรษิทัฯ มสี�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายคงค้างจ�านวน 4,834 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 29 ของหนีส้นิรวม) บญัชสี�ารอง 

ค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนค้างจ่ายจะรวมท้ังในส่วนของความเสียหายที่เกิดข้ึนและได้รับรายงานแล้ว และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว

แต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวค�านวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อสมมติหลักที่ใช้ 

ในการค�านวณอ้างองิจากข้อมลูในอดตีและต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการอย่างสงู ดังนัน้ ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ 

ความเพียงพอของส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี ้ส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายดังกล่าว

ยังเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับส�ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งจ�านวนดังกล่าวค�านวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตาม 

วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัเช่นเดยีวกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มสี�ารองสนิไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคนืจากบริษทัประกันภัยต่อจ�านวน 

3,003 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวม)

 ข้าพเจ้าได้ศกึษาและประเมนิระบบการควบคมุภายในเก่ียวกับการรับเร่ืองค่าสนิไหมทดแทน การจดัการค่าสนิไหมทดแทน การตัง้ประมาณการส�ารอง 

ค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายและการรบัประกันภัยต่อ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับเกณฑ์และข้อสมมตทิีใ่ช้ในการประมาณ

การโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของบรษิทัฯ และข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อมลูท่ีนกัคณิตศาสตร์ใช้ในการค�านวณประมาณการส�ารอง สุม่ตัวอย่าง 

แฟ้มสนิไหมรายใหญ่ วเิคราะห์เปรยีบเทียบข้อมลูความถ่ีของการเกิดความเสยีหายและขนาดของความเสยีหายท่ีเกิดข้ึนต่อครัง้ นอกจากนี ้ข้าพเจ้าได้ใช้ 

ทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการสอบทานประมาณการค่าสนิไหมทดแทนทีต่ัง้ไว้ในบญัช ีประเมนิข้อสมมต ิวิธีการท่ีใช้ในการค�านวณ และเปรยีบเทยีบ 

กับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

•	 ค่าความนิยม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ มยีอดคงค้างของค่าความนิยมเป็นจ�านวน 632 ล้านบาท ซึง่สนิทรัพย์ดงักล่าวมอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

และต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหาร 

ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก 

กลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเหมาะสม

ของมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ โดยท�าความเข้าใจ

กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญ

ที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ท่ีจัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ 

ดงักล่าวกับแหล่งข้อมลูภายในของบรษิทัฯ เปรยีบเทียบประมาณการกระแสเงนิสดในอดตีกับผลการด�าเนนิงานท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณการกระแสเงนิสด

ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต อัตราคิดลดที่เลือกใช้และทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดง

อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงิน

หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ

สื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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period-end, which were recognised as revenues of the Company.  Moreover, I performed analytical procedures to compare insurance 

premiums recognised throughout the period and examined on sampling basis for accounting entries related to insurance premiums 

made through journal vouchers.

•	 Insurance	contract	liabilities	-	loss	reserves	and	outstanding	claims

 Insurance contract liabilities - loss reserves and outstanding claim account is highly significant to the financial statements.  As at 31 

December 2018, the Company had loss reserves and outstanding claims amounted to Baht 4,834 million (representing 29 percent of 

total liabilities).  Loss reserves and outstanding claims includes both claims incurred and reported and claims incurred but not reported, 

which were calculated by the Company’s management using actuarial techniques.  The key assumptions applied were based on histor-

ical data and required the management to exercise substantial judgement in estimating such reserves so I addressed the adequacy of 

loss reserves and outstanding claims as a key audit matter.  In addition, such loss reserves and outstanding claims are directly relevant  

to the insurance reserves recoverable from reinsurers which were also calculated by the Company’s management using actuarial  

techniques.  As at 31 December 2018, the Company had insurance reserves recoverable from reinsurers amounting to Baht 3,003 million 

(representing 14 percent of total assets).

 I assessed and tested the internal controls relevant to claims, loss adjustments, estimation of loss reserves and outstanding claims and 

reinsurance, by making enquiry of responsible executives regarding the criteria and assumptions used in the estimates made by the 

Company’s internal actuary.  I selected, on a sampling basis, data used by the actuary in calculating loss reserves, performed random test 

on major claims file, and performed analytical procedures on the frequency of claims and average loss per claim. In addition, I involved 

internal expert to review the reserve recognised in the accounts, assessed the assumptions and methods used in the calculation, and 

compared the assumptions to those used in the prior year.  Moreover, I also reviewed the estimates of insurance reserves recoverable 

from reinsurers.

•	 Goodwill

 As at 31 December 2018, the Company had goodwill amounted to Baht 632 million with infinite useful lives and had to assess the  

impairment of goodwill every year.  Impairment testing is a significant accounting estimate requiring management to exercise a high 

degree of judgement in identifying the cash generating units, estimating the cash inflows that are expected to be generated from that 

group of assets in the future, and setting discount rate and long-term growth rate.  I therefore focused on auditing amount of goodwill 

as recorded in the accounts.

 I assessed the identification of cash generating units and the financial models selected by management by gaining an understanding  

of management process and assessing whether the decisions made were consistent with how assets are utilised.  In addition, I tested 

the significant assumptions applied by management in preparing estimates of the cash flows expected to be realised from the assets, by 

comparing assumptions with internal information, comparing past cash flow projections to actual operating results, cash flow projections, 

the discount rate applied by management and tested the calculation of the realisable values of the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in annual report of the  

Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.  The annual report of the Company is expected to 

be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับ

การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่า 

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด�าเนินงาน 

ต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด 

ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่น 

อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ 

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ 

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า 

ความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องที ่

ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่า 

มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ  

ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี

ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวันท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญ 

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

Independent Auditor’s Report (Continued)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)

162 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether 

the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to 

be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the 

matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern,  

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either 

intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, 

but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when 

it exists.  Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 

be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism 

throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 

procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.  

The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve 

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the  

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 

made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to 

continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the 

related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My conclusions are based 

on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  However, future events or conditions may cause the Company to 

cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial 

statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอสิระและได้สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ี 

ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ

ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ

ก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่อง

ดงักล่าวต่อสาธารณะ หรอืในสถานการณ์ทีย่ากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรือ่งดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

	 นงลักษณ์		พุ่มน้อย
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant 

audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding  

independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my  

independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit of 

the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.  I describe these matters in my auditor’s report unless 

law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should 

not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public 

interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

 Nonglak  Pumnoi
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4172

 EY Office Limited

 Bangkok: 27 February 2019

1652018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited



ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 241,428,764       433,942,750       
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7 1,695,483,111    1,539,259,066    
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 47,009,500         53,840,432         
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 8 5,629,336,449    4,337,452,718    
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 9 401,201,576       358,519,751       
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 11,106,161,793  10,716,225,610  
   เงินใหกู้ย้มื 11 9,814,665           12,173,300         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 577,663,816       609,281,324       
ค่าความนิยม 631,900,000       631,900,000       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 81,366,400         74,783,836         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 585,087,507       439,645,808       
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 305,906,189       292,787,632       
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 15 592,823,496       559,545,238       
รวมสินทรัพย์ 21,905,183,266  20,059,357,465  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

Statement of Financial Position
งบแสดงฐานะการเงิน
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(Unit: Baht)

Note 2018 2017

Assets

Cash and cash equivalents 6 241,428,764          433,942,750          

Premium receivables, net 7 1,695,483,111       1,539,259,066

Accrued investment income 47,009,500            53,840,432            

Reinsurance assets, net 8 5,629,336,449       4,337,452,718

Receivables from reinsurance contracts, net 9 401,201,576          358,519,751          

Investment assets

   Investments in securities 10 11,106,161,793     10,716,225,610

   Loans 11 9,814,665              12,173,300            

Property, buildings and equipment, net 12 577,663,816          609,281,324          

Goodwill 631,900,000          631,900,000          

Intangible assets, net 13 81,366,400            74,783,836            

Deferred tax assets 14 585,087,507          439,645,808          

Prepaid premium ceded 305,906,189          292,787,632          

Other assets, net 15 592,823,496          559,545,238          

Total assets 21,905,183,266     20,059,357,465

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of financial position
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 10,707,200,229  9,075,796,742    
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 3,237,056,742    2,960,695,821    
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 68,049,139         34,483,336         
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 185,777,639       206,693,140       
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 123,986              158,986              
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,285,613,385    1,319,707,701    
หน้ีสินอ่ืน 19 1,155,997,446    1,104,214,824    
รวมหนีสิ้น 16,639,818,566  14,701,750,550  
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 681,567,855       681,567,855       
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749       823,371,749       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 59,000,000         59,000,000         
   ยงัไม่จดัสรร 3,399,433,216    3,204,755,144    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ -
   ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10 (288,008,120)      (1,087,833)          
รวมส่วนของเจ้าของ 5,265,364,700    5,357,606,915    
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 21,905,183,266  20,059,357,465  

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

Statement of Financial Position (Continued)
งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
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As at 31 December 2018

(Unit: Baht)

Note 2018 2017

Liabilities and equity

Liabilities

Insurance contract liabilities 16 10,707,200,229     9,075,796,742

Amounts due to reinsurers 17 3,237,056,742       2,960,695,821

Income tax payable 68,049,139            34,483,336            

Employee benefit obligations 18 185,777,639          206,693,140          

Deferred tax liabilities 14 123,986                 158,986                 

Premiums received in advance 1,285,613,385       1,319,707,701

Other liabilities 19 1,155,997,446       1,104,214,824

Total liabilities 16,639,818,566     14,701,750,550

Equity

Share capital

   Registered

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000          590,000,000          

   Issued and fully paid-up 

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000          590,000,000          

Premium on share capital 681,567,855          681,567,855          

Surplus on business combination 823,371,749          823,371,749          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 20 59,000,000            59,000,000            

   Unappropriated 3,399,433,216       3,204,755,144

Other components of equity - 

   revaluation deficit from investments 10 (288,008,120)        (1,087,833)            

Total equity 5,265,364,700       5,357,606,915

Total liabilities and equity 21,905,183,266     20,059,357,465

-                            -                            

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of financial position (continued)
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560
กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,421,602,239   12,321,256,759   
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (5,584,358,112)    (5,373,486,940)    
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,837,244,127     6,947,769,819     
บวก: สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 81,506,580          19,875,707          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 6,918,750,707     6,967,645,526     
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 1,617,589,961     1,600,243,622     
รายไดจ้ากการลงทุน 10 349,094,949        369,994,940        
กาํไรจากเงินลงทุน 163,304,347        127,992,132        
รายไดอ่ื้น 9,655,300            19,924,437          
รวมรายได้ 9,058,395,264     9,085,800,657     
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 8,082,481,817     7,277,911,958     
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (3,844,605,877)    (3,195,851,569)    
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 4,237,875,940     4,082,060,389     
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,943,137,421     1,971,705,190     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,189,583,033     1,211,183,733     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 1,185,139,443     1,073,613,671     
รวมค่าใช้จ่าย 22 8,555,735,837     8,338,562,983     
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 502,659,427        747,237,674        
หกั: ภาษีเงินได้ 14 (87,071,915)         (128,796,203)       
กาํไรสําหรับปี 415,587,512        618,441,471        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2561 2560
กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,421,602,239   12,321,256,759   
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (5,584,358,112)    (5,373,486,940)    
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,837,244,127     6,947,769,819     
บวก: สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง 81,506,580          19,875,707          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 6,918,750,707     6,967,645,526     
รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 1,617,589,961     1,600,243,622     
รายไดจ้ากการลงทุน 10 349,094,949        369,994,940        
กาํไรจากเงินลงทุน 163,304,347        127,992,132        
รายไดอ่ื้น 9,655,300            19,924,437          
รวมรายได้ 9,058,395,264     9,085,800,657     
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 8,082,481,817     7,277,911,958     
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (3,844,605,877)    (3,195,851,569)    
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 4,237,875,940     4,082,060,389     
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,943,137,421     1,971,705,190     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,189,583,033     1,211,183,733     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 1,185,139,443     1,073,613,671     
รวมค่าใช้จ่าย 22 8,555,735,837     8,338,562,983     
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 502,659,427        747,237,674        
หกั: ภาษีเงินได้ 14 (87,071,915)         (128,796,203)       
กาํไรสําหรับปี 415,587,512        618,441,471        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

Statement of Comprehensive Income
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2018

Note 2018 2017

Profit or loss:

Income

Gross premium written 12,421,602,239  12,321,256,759

Less: Premiums ceded to reinsurers (5,584,358,112)   (5,373,486,940)

Net premium written 6,837,244,127    6,947,769,819

Add: Unearned premium reserves decrease 81,506,580         19,875,707         

Net earned premium 6,918,750,707    6,967,645,526

Fee and commission income from reinsurers 1,617,589,961    1,600,243,622

Investment income 10 349,094,949       369,994,940

Profit from investments 163,304,347       127,992,132

Other income 9,655,300           19,924,437         

Total income 9,058,395,264    9,085,800,657

Expenses

Claim expenses 8,082,481,817    7,277,911,958

Less: Claim recovery from reinsurers (3,844,605,877)   (3,195,851,569)

Claim expenses, net 4,237,875,940    4,082,060,389

Commission and brokerage expenses 1,943,137,421    1,971,705,190

Other underwriting expenses 1,189,583,033    1,211,183,733

Operating expenses 21 1,185,139,443    1,073,613,671

Total expenses 22 8,555,735,837    8,338,562,983

Profit before income tax 502,659,427       747,237,674

Less: Income tax 14 (87,071,915)        (128,796,203)

Profit for the year 415,587,512       618,441,471

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)
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หมายเหตุ 2561 2560
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (358,650,359)       67,435,501          
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 71,730,072          (13,487,100)         
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (286,920,287)       53,948,401          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 40,988,200          (21,172,964)         
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (8,197,640)           4,234,593            
   รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32,790,560          (16,938,371)         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (254,129,727)       37,010,030          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 161,457,785        655,451,501        

กาํไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 7.04                     10.48                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย: บาท)

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

Statement of Comprehensive Income (Continued)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
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Note 2018 2017

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Gain (loss) on change in value of available-for-sale investments (358,650,359)      67,435,501         

   Less: Income tax effect 14 71,730,072         (13,487,100)        

   Net other comprehensive income to be reclassified 

      to profit or loss in subsequent periods (286,920,287)      53,948,401         

Other comprehensive income not to be reclassified

   to profit or loss in subsequent periods

   Actuarial gain (loss) 40,988,200         (21,172,964)        

   Less: Income tax effect 14 (8,197,640)          4,234,593           

   Net other comprehensive income not to be reclassified

      to profit or loss in subsequent periods 32,790,560         (16,938,371)        

Other comprehensive income for the year (254,129,727)      37,010,030         

Total comprehensive income for the year 161,457,785       655,451,501

Earnings per share 24

Basic earnings per share 7.04                    10.48                  

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of comprehensive income (continued)
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งบกระแสเงนิสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 12,123,237,229  12,238,523,615   
เงินรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (1,426,267,143)   (1,174,437,594)   
ดอกเบ้ียรับ 231,492,950       233,486,097        
เงินปันผลรับ 162,627,412       169,131,308        
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 670,396              948,872               
รายไดอ่ื้น 9,599,278           20,052,316          
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (6,285,990,854)   (6,712,077,538)   
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,624,572,067)   (1,678,284,677)   
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (1,189,583,033)   (1,211,183,733)   
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,175,928,124)   (981,674,017)      
ภาษีเงินได้ (135,450,380)      (159,185,076)      
เงินฝากสถาบนัการเงิน 19,943,878         280,231,744        
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (599,499,642)      (528,569,125)      
เงินใหกู้ย้มื 2,358,635           1,369,533            
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 112,638,535       498,331,725        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

Statement of Cash Flows
งบกระแสเงินสด
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Statement of cash flows

2018 2017

Direct premium written 12,123,237,229    12,238,523,615

Cash received (paid) on reinsurance (1,426,267,143)    (1,174,437,594)

Interest income 231,492,950         233,486,097         

Dividend income 162,627,412         169,131,308         

Other investment income 670,396                948,872                

Other income 9,599,278             20,052,316           

Claim incurred on direct insurance (6,285,990,854)    (6,712,077,538)

Commission and brokerage expenses on direct insurance (1,624,572,067)    (1,678,284,677)

Other underwriting expenses (1,189,583,033)    (1,211,183,733)

Operating expenses (1,175,928,124)    (981,674,017)

Income tax (135,450,380)       (159,185,076)

Deposits at financial institutions 19,943,878           280,231,744         

Investments in securities (599,499,642)       (528,569,125)

Loans 2,358,635             1,369,533             

Net cash from operating activities 112,638,535         498,331,725         

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

2561 2560
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,168,226           150,925               
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 1,168,226           150,925               
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (30,285,908)        (147,451,615)      
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (22,334,839)        (2,487,159)          
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (52,620,747)        (149,938,774)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (51,452,521)        (149,787,849)      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินปันผลจ่าย (253,700,000)      (253,700,000)      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (253,700,000)      (253,700,000)      
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (192,513,986)      94,843,876          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 433,942,750       339,098,874        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัส้ินปี 241,428,764       433,942,750        

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

Statement of Cash Flows (Continued)
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
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Statement of cash flows (continued)

2018 2017

Cash flows from investing activities

Cash flows from

   Property, buildings and equipment 1,168,226             150,925                

Cash flows from investing activities 1,168,226             150,925                

Cash flows used in

   Property, buildings and equipment (30,285,908)         (147,451,615)

   Intangible assets (22,334,839)         (2,487,159)           

Cash flows used in investing activities (52,620,747)         (149,938,774)

Net cash used in investing activities (51,452,521)         (149,787,849)

Cash flow from financing activities

Dividend paid (253,700,000)       (253,700,000)

Net cash used in financing activities (253,700,000)       (253,700,000)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (192,513,986)       94,843,876           

Cash and cash equivalents at beginning of year 433,942,750         339,098,874         

Cash and cash equivalents at end of year 241,428,764         433,942,750         

-                           

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018
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บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยั และมี 22 สาขาย่อยในต่างจงัหวดั ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี              

พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาใน
การจดัทาํและยื่นงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559            
ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี           
ท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ                    
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ           
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                
งบการเงินของบริษทัฯ  

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Muang Thai Insurance Public Company Limited 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2018  

1. General information 

Muang Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company 

incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in providing 

non-life insurance and has 22 sub-branches located in provinces. The registered address of 

the Company is at 252, Rajadapisek Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, 

Bangkok.

2. Basis for preparation of the financial statements 

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance 

with Thai accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the 

Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial 

statements specified in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions 

and terms for preparation and submission of financial statements and operating 

performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 dated 4 March 2016. 

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 

the Company. The financial statements in English language have been translated from the 

Thai language financial statements. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 

3. New financial reporting standards  

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year 

During the year, the Company adopted the revised financial reporting standards and 

interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after                  

1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 

corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and 

clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption 

of these financial reporting standards does not have any impact on the Company’s financial 

statements.   
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3.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

 สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง              
การบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการบญัชี 

ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สัญญาท่ี
อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการ
รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา
ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.2  Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on 
or after 1 January 2019 

The Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial 

reporting standards and interpretations (revised 2018) including new accounting treatment 

guidance, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These 

financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 

Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying 

accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards.  

The management of the Company believes that most of the revised financial reporting 

standards will not have any significant impact on the financial statements when they are 

initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as 

summarised below. 

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related 

Interpretations.  

TAS 11 (revised 2017) Construction contracts 

TAS 18 (revised 2017) Revenue 

TSIC 31 (revised 2017) Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services 

TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall 

within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account 

for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognised at an 

amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange 

for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise 

judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when 

applying each step of the model. 

The management of the Company believe that this standard will not have any significant 

impact on the financial statements when it is initially applied. 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาประกนัภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีให้ทางเลือกสําหรับผูรั้บประกันภยัท่ีเขา้เง่ือนไขตามท่ีระบุใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้สามารถยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน                 
เป็นการชัว่คราว และให้ถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
ขอ้มูลสําหรับธุรกิจประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช)้ แทน สําหรับรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี                  
1 มกราคม 2565 หรือก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั (เม่ือมีการ
ประกาศใช)้ มีผลบงัคบั 
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างพิจารณาทางเลือกท่ีอาจมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐาน           
การบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั            
ถูกยกเลิกไป 
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบติั และอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกตามท่ีมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) สัญญาประกนัภยั ใหไ้ว ้
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TFRS 4 (revised 2018) Insurance contracts 

This standard provides an option to the qualifying insurers under such standard to use a 

temporary exemption from adoption of TFRS 9 Financial Instruments and TFRS 7 Financial 

Instruments: Disclosures, and to adopt the Thai Accounting Guidance related to financial 

instruments and disclosures applicable to insurance business (when issued) instead for the 

financial reporting period beginning before 1 January 2022 or before the effective date of 

TFRS 17 Insurance Contracts (when issued). 

The management of the Company is currently determining an option which may impact on 

the financial statements in the year when it is adopted. 

3.3 Financial reporting standards related to financial instruments that will become 
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020 

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued the set of TFRSs 

related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as 

follows:

Financial reporting standards: 

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 

TFRS 9  Financial Instruments 

Accounting standard: 

TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

Financial Reporting Standard Interpretations: 

TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 

TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 

of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into 

account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the 

Company’s business model), calculation of impairment using the expected credit loss 

method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and 

disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are 

effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently 

effective will be cancelled.    

The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards to 

the financial statements in the year when they are adopted, and also currently determining 

an option as allowed by TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts. 
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4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
4.1  การรับรู้รายได้ 
 (ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยสํารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกินหน่ึงปีจะบันทึกเบ้ียประกันภัยเป็นเบ้ีย
ประกนัภยัรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบ้ียประกนัภยัรับต่อถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 (ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ 

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อท่ีมีอายุการคุ้มครองเกินหน่ึงปี                  
จะบนัทึกเป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได ้โดยทยอยรับรู้ตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 (ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับ                
ถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิในการรับเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

 (ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 (จ) ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 

  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

สําหรับการเอาประกันภัยต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกินหน่ึงปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า            
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

(a) Premium income  

 Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of 

canceled policies and premiums refunded to policy holders, and adjusted with 

unearned premium reserve. 

Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into 

effect. For long-term insurance policies with coverage periods of longer than one year, 

related premium is recorded as “premium received in advance”, and recognised as 

income over the coverage period each year. 

Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the 

reinsurance application or the statement of accounts with the Company.  

(b) Fee and commission income from reinsurers 

 Fee and commission income from reinsurers are recognised as income when services 

have been rendered.

 Fee and commission income from reinsurers with coverage periods longer than one 

year are recorded as unearned items and recognised as income over the coverage 

period each year. 

(c) Interest income and dividend on investments 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

Dividends are recognised when the right to receive payment is established. 

(d) Gain (loss) on investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction date. 

(e) Interest income on loan 

 Interest income on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the 

amount of principal outstanding. 
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(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกันภยัต่อ และสําหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บ
รายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที่มีอายกุารคุม้ครองเกินหน่ึงปีจะบนัทึกเป็น
รายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน คือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการรับประกนัภยั ทั้งค่าใชจ่้ายทางตรง
และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน คือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีไม่เก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 Expenses recognition 

(a) Premium ceded to reinsurers 

 Premium ceded to reinsurers is recognised as expenses when the insurance risk is 

transferred to another reinsurance company under relevant direct policies. 

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, ceded 

premium is recorded as prepayment item and recognised as expenses over the 

coverage period each year. 

 (b) Claim expenses 

 Claim expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance 

and reinsurance for both reported claims and not reported claims, and include the 

amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of current and prior 

period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and 

claim recovery from reinsurers. 

 Claim recovery from reinsurers is recognised when recording of claim and loss 

adjustment expenses in related reinsurance contract. 

 Claim and loss adjustment expenses of direct insurance are recognised upon receipt 

of the claims advice from the insured, based on the claim notified by the insured and 

estimates made by the Company’s management. The maximum value of claim 

estimated shall not exceed the sum-insured under the relevant policy. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when 

the reinsurer places the loss advice with the Company. 

(c) Commission and brokerage expenses 

 Commission and brokerage are expended when incurred. 

 Commission and brokerage paid for policies with coverage periods of longer than one 

year are recorded as prepayment item and recognised as expenses over the coverage 

period each year. 

(d) Other underwriting expenses 

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect 

expenses, including contributions, which are recognised as expenses on accrual 

basis.

(e) Operating expenses 

 Operating expenses are operating expenses, not related to underwriting and claim, 

which are recognised as expenses on accrual basis. 
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4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา

ประกันภยั โดยสัญญาประกันภัย คือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยัรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว  ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกันภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยสําคญั
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั
ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุน
คือ สญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสญัญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีสําคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาํคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแลว้จะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกทาํใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               
หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ น                 

ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.3 Classification of insurance contracts 

  The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the 
nature of the contract. An insurance contract is one under which the insurer has accepted 
significant insurance risk from another party by agreeing to compensate the policyholder if a 
specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 
Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on 
comparison of the amount of benefit payable under the contract if an insured event occurs 
with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not meet 
these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are 
insurance contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant 
insurance risk. Financial risk is the risk of a possible future change in interest rate, foreign 
exchange rate and index of price or rates. 

  The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an 
inception of contract on a contract-by-contract basis. Once a contract has been classified as 
an insurance contract, it remains an insurance contract for the remainder of its lifetime, 
unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously 
classified as an investment contract at an inception date, it can, however, be reclassified as 
insurance contracts after inception if insurance risk becomes significant. 

4.4 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions.

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

  Premium receivables from direct insurance are stated at net realisable value. The Company 
sets up an allowance for doubtful accounts based on estimated loss that may incur in 
collection of the premium due, on the basis of collection experiences and a review of current 
status of the premium receivables as at the end of reporting period. Increase (decrease) in 
allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

4.6 Reinsurance assets  

Reinsurance assets consist of insurance reserve refundable from reinsurers which is 
estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve and outstanding claim 
in accordance with the law regarding insurance reserve calculation and unearned premium 
reserves.

The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be 
incurred when the circumstances indicate that it may be impaired by considering the inability 
to make collection, taking into account collection experience, aging of receivables, and the 
status of receivables from reinsurers as at the end of reporting period. Increase (decrease) 
in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 
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4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 สินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสํารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซ่ึง

ประมาณข้ึนโดยอา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั และสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การ            
เกบ็เงิน อายขุองหน้ีคงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
(ก) ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อและเงินวางไว้

จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ         
คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          
คา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้สาํรองสินไหมทดแทน 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 
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4.7 Receivables from reinsurance contracts and amount due to reinsurers 

(a) Receivables from reinsurance contracts consist of amounts due from reinsurers and 

amounts deposits on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of accrued premium ceded, accrued commission 

and brokerage income, claims and various other items receivable from reinsurers less 

allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful 

accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make collection, 

taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers 

as at the end of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful 

accounts is recognised as expenses during the year. 

(b) Amounts due to reinsurers consist of amounts withheld on reinsurance and 

reinsurance payable. 

Reinsurance payable consist of reinsurance premiums and other items payable to 

reinsurers, excluding loss reserves. 

The Company presents net of reinsurance to the same entity (receivables from reinsurance 

contracts or amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met. 

(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial 

position, and 

(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of 

financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability.  

4.8 Investments in securities 

(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair 

value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be 

recorded in profit or loss when the securities are sold.  

(b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to 

maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is 

amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount 

presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified 

as held to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold 

them to maturity. 

(c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 

other investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any). 
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4.8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปีรวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ี
จดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบกาํหนดเม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้
จนครบกาํหนดไถ่ถอน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.9 เงินให้กู้ยมืและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสาํหรับผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชาํระหน้ี
ของลูกหน้ีแต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็น
ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

Notes to Financial Statements
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  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at the last working 

day of the year of the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt securities is 

determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association.  The fair 

value of unit trusts is determined from their net asset value.  

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 

investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date.  The difference 

between carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification 

are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, depending on the 

type of investment that is reclassified.

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the carrying 

amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.9 Loans and allowance for doubtful accounts 

Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for 

doubtful accounts on the estimated loss that may be incurred in collection based on the 

analysis and assessment debtor’s settlement ability including valuation of collateral on a 

specific account basis. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised 

as expenses during the year.

4.10 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 

Furniture, fixtures and office equipment 5 years 

Vehicles 5 years 

  Depreciation is included in determining operating performance. No depreciation is provided 

on land and assets under construction. 

  An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 
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4.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อายกุารใชง้าน 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.11 ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

Notes to Financial Statements
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4.11 Goodwill 

 Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business 

combination over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets 

acquired exceeds the cost of business combination, the excess is immediately recognised 

as gain in the profit or loss. 

 Goodwill is carried at cost less any impairment loss (if any). Goodwill is tested for 

impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be 

impaired. 

 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is 

allocated to each of the Company’s cash generating units (or group of cash-generating 

units) that are expected to benefit from the synergies of the combination. The Company 

estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-

generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-

generating unit is less than the carrying amount, impairment loss are recognised in profit or 

loss. Impairment loss relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 

4.12 Intangible assets and amortisation 

 Intangible assets acquired through business combination are initially recognised at their fair 

value on the date of business acquisition while intangible assets acquired in other cases are 

initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets are carried 

at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment loss (if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset 

may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible 

assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is 

charged to profit or loss. 

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

Useful life 

Computer software 5 - 10 years 

Network relationship 15 years 

Customer relationship 15 years 
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายใุหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
ความสมัพนัธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 15 ปี 

4.13 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสาํรอง

เบ้ียประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ประมาณการสาํรองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ี
คาํนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 

Notes to Financial Statements
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4.13 Insurance contract liabilities 

 Insurance contract liabilities consist of loss reserves, outstanding claims and unearned 

premium reserves. 

(a) Loss reserves and outstanding claims 

Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are 

provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified 

by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum 

value of claims estimate shall not exceed the sum-insured of the related insurance 

policies.

Claims reserves were calculated by using an actuarial method based on a best 

estimate of the claims, that are expected to be paid in respect of loss that occurred 

before or as at the reporting date, covering both reported and not reported loss, and 

including claims handling expenses, after deducting salvage values and other 

recoverable values. Differences between the calculated claims reserves and the 

claims already recognised are recorded as incurred but not reported claims (IBNR). 

(b) Unearned premium reserve  

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

(1) Unearned premium reserve  

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before 

deducting premium ceded as follows: 

Transportation (cargo), travelling 

accident with coverage periods 

of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy 

is effective, throughout the period of 

insurance coverage

Others - Monthly average basis (the one-twenty 

fourth basis) 

Unearned premium reserve of reinsurance is calculated based on ceded 

premium for reinsurer as the same method with direct insurance that transfer 

insurance risk to reinsurer throughout the period of insurance coverage. 

(2) Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is the reserve for the future claims, and related expenses 

that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired risk reserve is set 

aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are 

expected to be incurred during the remaining period of coverage based on 

historical claims data. 
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(ข) สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

  สาํรองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ยสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด  

(1) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวิธีการดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลา 
คุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯยงัคงใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน  -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการเอาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่าย
จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจาก
การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสญัญากรมธรรม ์

(2) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

สํารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจัดสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ             
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล           
ในอดีต 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความ
เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 
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At the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk 

reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than 

unearned premium reserve, the difference is recognised and the unexpired risk 

reserve is presented in the financial statements. 

4.14 Employee benefit  

  Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred. 

Post-employment benefits 

Defined contribution plan 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s asset is held in a 

separate trust fund and the Company’s contribution is recognised as expenses when 

incurred.

Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats the severance payment 

obligation as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques, 

using the projected unit credit method. 

Actuarial gain or loss arising from post-employment benefits are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

4.15 Income tax 

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profit determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period.  
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้          
หกัภาษี 
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The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it 

recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences to the extent that it is 

probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 

differences can be utilised. 

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred 

tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be 

available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

The Company records deferred tax directly to equity if the tax related to items that are 

recorded directly to equity. 

4.16 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of 

the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever events or 

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. The Company also 

carries out annual impairment reviews in respect of goodwill. An impairment loss is 

recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair 

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining 

value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 

pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 

and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate 

valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, 

based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the 

disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, 

after deducting the costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in profit or loss. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the 

asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if 

there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable 

amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of 

the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying 

amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 

asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 

4.17 Long-term leases 

  Leases of buildings or equipment which do not transfer substantially all the risks and 

rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are 

recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. 
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 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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4.18 Foreign currency  

  The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional 

currency. 

  Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at 

the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 

are translated into Baht at the exchange rates ruling at the end of reporting period. 

Gain and loss on exchange are included in determining income. 

4.19 Related party transactions 

  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 

Company. 

  They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 

Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the 

Company’s operations. 

4.20 Fair value measurement 

Fair value is the price that would be received from sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement 

date. The Company applies a quoted market price in an active market to measure their 

assets and liabilities. Except in case of no active market of an identical asset or liability or 

when a quoted market price is not available, the Company measures fair value using 

valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of 

relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured 

at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

liabilities

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 

indirectly

Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the 

end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 
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4.18 เงินตราต่างประเทศ 
 งบการเงินแสดงเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.19 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ               

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.20  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยในงบการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรม
แบบเกิดข้ึนประจาํ 
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4.21 Provisions 

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past 

event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 

obligation. 

5. Significant accounting judgements and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

5.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities

In considering whether to recognise or to derecognise assets or liabilities, the management 

is required to make judgement on whether significant risk and rewards of those assets or 

liabilities have been transferred, based on their best knowledge of the current events and 

arrangements. 

5.2 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates expected loss to be incurred for each debtor based upon, among 

other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 

economic condition.

5.3 Impairment of investments 

The Company treats investments in securities as impaired when management considers 

that such investments has an indication of impairments. The determination of indication of 

investments requires judgement of the management. 

5.4 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for 

which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, 

using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from 

observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and 

longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors 

could affect the fair value and disclosures of fair value hierarchy. 
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4.21 ประมาณการหนีสิ้น 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ              
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  
 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

ว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่           
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ           

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

5.3 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี 

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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5.5 Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of buildings and equipment, and to 

review estimate useful lives and residual values when there are any changes.

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and record impairment loss when it is determined that its 

recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding 

forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

5.6 Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent 

impairment testing, require management judgements to make estimates of cash flows to be 

generated by the assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate 

in order to calculate the present value of those cash flows. 

5.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it 

is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can 

be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of 

deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of 

estimate future taxable profits.  

5.8 Loss reserves  

At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and 

outstanding claims taking into account two factors. These are the claims incurred and   

reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate loss of outstanding 

claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques. The 

main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the 

development of claims estimates, loss incurred and paid, average costs per claim and claim 

numbers etc. Nevertheless, the estimation requires the management’s judgements reflecting 

the best estimates available at that time. Such estimates are forecasts of future outcomes, 

and actual results could differ. 

5.9 Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of 

the claims and related expenses expected to be paid over the remaining term of the 

insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgement, with 

reference to historical data and the best estimates available at the time. 
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5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้             
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

5.8 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported claim - 
IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติหลกั
ท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จาํนวนคร้ังของ
ค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึง
การประมาณการอยา่งดีท่ีสุดในขณะนั้นซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึง
อาจแตกต่างกบัท่ีไดป้ระมาณการไว ้

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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5.10 Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

5.11 Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management 
has used judgement to assess the results of the litigation and believes that loss incurred will 
not exceed the amount recorded in the financial statements.  

6. Cash and cash equivalents
(Unit: Baht) 

2018 2017 

Cash 521,872 678,872 

Deposits at banks with no fixed maturity date 160,906,892 383,263,878 

Deposits at banks with fixed maturity date 80,000,000 50,000,000 

Cash and cash equivalents 241,428,764 433,942,750 

7. Premium receivables

 The balances of premium receivables which due from direct insurance as at 31 December 
2018 and 2017 are classified by aging from the maturity date under the stipulated law of the 
premium collection as follows:

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Not yet due 1,260,935,607 1,238,938,838 

Not over 30 days 182,797,769 168,915,086 

Over 30 days to 60 days 81,823,702 73,427,374 

Over 60 days to 90 days 63,578,230 39,779,704 

Over 90 days to 1 year 108,585,065 29,202,929 

Over 1 year 18,380,304 7,629,857 

Total 1,716,100,677 1,557,893,788 

Less: Allowance for doubtful accounts (20,617,566) (18,634,722) 

Premium receivables, net 1,695,483,111 1,539,259,066 

 The premium management department is responsible for collection and following-up 
premium receivables. Summary report of outstanding balances with details of insurance 
policy, due date and premium amount is sent to insured, agents and brokers in advance 
every month. Premium due and long-outstanding amount are followed up immediately to 
ensure that payment is made on time. The Company determines an allowance for doubtful 
accounts by based on estimated collection loss which is based on historical collection 
experience and combined with a review of outstanding debts.

2112018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited
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5.9 สํารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 
สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.10 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.11 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                   

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีได้
บนัทึกไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
เงินสด 521,872 678,872 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 160,906,892 383,263,878 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 80,000,000 50,000,000 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241,428,764 433,942,750 

 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8. Reinsurance assets 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Insurance recoverable from insurance companies   

- Loss reserves  3,010,656,217 1,809,748,928 

- Unearned premium reserves 2,626,606,467 2,537,787,745 

Less: Allowance for doubtful accounts (7,926,235) (10,083,955) 

Reinsurance assets, net 5,629,336,449 4,337,452,718 

9. Receivables from reinsurance contracts 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Amounts due from reinsurers 402,896,163 359,822,671 

Less: Allowance for doubtful accounts (1,694,587) (1,302,920) 

Receivables from reinsurance contract, net 401,201,576 358,519,751 

The balance of amounts due from reinsurers as at 31 December 2018 and 2017 are 

classified by aging as follows:

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Not yet due 307,882,821 270,675,623 

Not over 1 year 83,891,932 73,487,657 

Over 1 year to 2 years 7,006,222 5,295,759 

Over 2 years 4,115,188 10,363,632 

Total 402,896,163 359,822,671 

Less: Allowance for doubtful accounts (1,694,587) (1,302,920) 

Amounts due from reinsurers, net 401,201,576 358,519,751 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั
แสดงดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,260,935,607 1,238,938,838 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 182,797,769 168,915,086 
คา้งรับเกินกวา่ 30 - 60 วนั 81,823,702 73,427,374 
คา้งรับเกินกวา่ 60 - 90 วนั 63,578,230 39,779,704 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 1 ปี 108,585,065 29,202,929 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 18,380,304 7,629,857 
รวม 1,716,100,677 1,557,893,788 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,617,566) (18,634,722) 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1,695,483,111 1,539,259,066 

 ฝ่ายบริหารจดัการเบ้ียประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ รายงาน
สรุปเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระพร้อมรายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั กาํหนดเวลาการชาํระเบ้ียประกนัภยัและ
จาํนวนท่ีค้างชําระจะถูกจัดส่งให้ผูเ้อาประกัน ตัวแทนและนายหน้าเป็นการล่วงหน้าในแต่ละเดือน                    
เบ้ียประกนัภยัท่ีถึงกาํหนดชาํระและจาํนวนท่ีคา้งชาํระนานจะถูกติดตามทวงถามในทนัทีเพื่อให้จ่ายชาํระ
ตรงตามกาํหนด บริษทัฯประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามประมาณการเบ้ียประกนัภยัคา้งรับท่ีคาดว่าจะ
เกบ็เงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต ประกอบกบัการพิจารณาหน้ีคงคา้ง 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- สาํรองสินไหมทดแทน 3,010,656,217 1,809,748,928 
- สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,626,606,467 2,537,787,745 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,926,235) (10,083,955) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 5,629,336,449 4,337,452,718 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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10. Investments in securities 

10.1 Classified by type of investments

(Unit: Baht) 

2018 2017 

 Cost/  Cost/  

Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 1,007,304,289 1,005,606,764 636,651,552 639,060,700 

Private debt securities 3,060,612,034 3,067,695,804 2,736,859,090 2,777,402,982 

Equity securities 1,863,889,611 1,565,718,180 1,619,163,236 1,567,207,817 

Mutual funds 2,408,971,557 2,341,922,360 2,298,935,248 2,306,577,835 

Warrants 269,100 93,333 - -

Total 8,341,046,591 7,981,036,441 7,291,609,126 7,290,249,334

Less: Unrealised losses (360,010,150) - (1,359,792) -

Total available-for-sale investments 7,981,036,441 7,981,036,441 7,290,249,334 7,290,249,334

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 2,030,428,201  2,366,973,486  

Private debt securities 500,902,996  443,661,715  

Deposits at financial institutions which 

matured over 3 months 540,365,461 560,309,339

Total held-to-maturity investments 3,071,696,658 3,370,944,540

Other investments     

Equity securities 77,420,982  77,420,982  

Less: Allowance for impairment (23,992,288) (22,389,246)

Total other investments, net 53,428,694 55,031,736

    

Total investments in securities, net 11,106,161,793 10,716,225,610
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9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 402,896,163 359,822,671 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,694,587) (1,302,920) 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 401,201,576 358,519,751 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จาํแนกอายตุาม
เงินตน้ท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
  2561 2560 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 307,882,821 270,675,623 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 83,891,932 73,487,657 
คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 7,006,222 5,295,759 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 4,115,188 10,363,632 
รวม 402,896,163 359,822,671 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,694,587) (1,302,920) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อสุทธิ 401,201,576 358,519,751 

  

 

Notes to Financial Statements
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10.2 Classified by remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

2018 

Period to maturity 

Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise  

securities     

Government securities 588,679,123 247,863,996 - 836,543,119 

State enterprise securities 40,439,347 130,321,823 - 170,761,170 

Total 629,118,470 378,185,819 - 1,007,304,289 

 Less: Unrealised losses (272,041) (1,425,484) - (1,697,525) 

Total 628,846,429 376,760,335 - 1,005,606,764 

Private enterprise securities     

Debentures 760,185,280 2,254,122,723 46,304,031 3,060,612,034 

Add: Unrealised gains 2,977,187 3,254,433 852,150 7,083,770 

Total 763,162,467 2,257,377,156 47,156,181 3,067,695,804 

Total available-for-sale investments 1,392,008,896 2,634,137,491 47,156,181 4,073,302,568 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise  

securities 

    

Government securities 327,550,441 614,233,852 316,673,892 1,258,458,185 

State enterprise securities 120,213,051 327,858,511 110,830,776 558,902,338 

Saving lottery 122,783,459 90,284,219 - 213,067,678 

Total 570,546,951 1,032,376,582 427,504,668 2,030,428,201 

Private enterprise securities     

Debentures 16,659,282 237,611,269 246,632,445 500,902,996 

Total 16,659,282 237,611,269 246,632,445 500,902,996 

Deposits at financial institutions               

- maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 540,365,461 - - 540,365,461 

Total  540,365,461 - - 540,365,461 

Total held-to-maturity investments 1,127,571,694 1,269,987,851 674,137,113 3,071,696,658 

Total investments in debt securities, net 2,519,580,590 3,904,125,342 721,293,294 7,144,999,226 
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน          

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน          

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,007,304,289 1,005,606,764 636,651,552 639,060,700 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,060,612,034 3,067,695,804 2,736,859,090 2,777,402,982 
ตราสารทุน 1,863,889,611 1,565,718,180 1,619,163,236 1,567,207,817 
กองทุนรวม 2,408,971,557 2,341,922,360 2,298,935,248 2,306,577,835 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 269,100 93,333 - - 
รวม 8,341,046,591 7,981,036,441 7,291,609,126 7,290,249,334 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (360,010,150) - (1,359,792) - 
รวมเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,981,036,441 7,981,036,441 7,290,249,334 7,290,249,334 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,030,428,201  2,366,973,486  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 500,902,996  443,661,715  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด         
เกินกวา่ 3 เดือน 540,365,461  560,309,339  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 3,071,696,658  3,370,944,540  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 77,420,982  77,420,982  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (23,992,288)  (22,389,246)  
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 53,428,694  55,031,736  
     
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 11,106,161,793  10,716,225,610  

 

Notes to Financial Statements
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(Unit: Baht) 

2017 

Period to maturity 

Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise  

securities     

Government securities 314,978,709 109,804,577 - 424,783,286 

State enterprise securities 110,840,176 101,028,090 - 211,868,266 

Total 425,818,885 210,832,667 - 636,651,552 

 Add: Unrealised gain  1,521,009 888,139 - 2,409,148 

Total 427,339,894 211,720,806 - 639,060,700 

Private enterprise securities     

Debentures 347,244,074 2,292,177,112 97,437,904 2,736,859,090 

Add: Unrealised gain 2,067,969 33,951,668 4,524,255 40,543,892 

Total 349,312,043 2,326,128,780 101,962,159 2,777,402,982 

Total available-for-sale investments 776,651,937 2,537,849,586 101,962,159 3,416,463,682 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise  

securities 

    

Government securities 335,343,970 756,927,690 478,689,638 1,570,961,298 

State enterprise securities - 314,841,082 176,012,889 490,853,971 

Saving lottery 133,413,987 171,744,230 - 305,158,217 

Total 468,757,957 1,243,513,002 654,702,527 2,366,973,486 

Private enterprise securities     

Debentures 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

Total 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

Deposits at financial institutions               

- maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 560,309,339 - - 560,309,339 

Total  560,309,339 - - 560,309,339 

Total held-to-maturity investments 1,039,037,013 1,484,794,373 847,113,154 3,370,944,540 

Total investments in debt securities, net 1,815,688,950 4,022,643,959 949,075,313 6,787,408,222 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
  (หน่วย: บาท) 

 2561 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 588,679,123 247,863,996 - 836,543,119 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 40,439,347 130,321,823 - 170,761,170 
รวม 629,118,470 378,185,819 - 1,007,304,289 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (272,041) (1,425,484) - (1,697,525) 
รวม 628,846,429 376,760,335 - 1,005,606,764 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 760,185,280 2,254,122,723 46,304,031 3,060,612,034 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,977,187 3,254,433 852,150 7,083,770 
รวม 763,162,467 2,257,377,156 47,156,181 3,067,695,804 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 1,392,008,896 2,634,137,491 47,156,181 4,073,302,568 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 327,550,441 614,233,852 316,673,892 1,258,458,185 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 120,213,051 327,858,511 110,830,776 558,902,338 
สลากออมทรัพย ์ 122,783,459 90,284,219 - 213,067,678 
รวม 570,546,951 1,032,376,582 427,504,668 2,030,428,201 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 16,659,282 237,611,269 246,632,445 500,902,996 
รวม 16,659,282 237,611,269 246,632,445 500,902,996 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 540,365,461 - - 540,365,461 
รวม 540,365,461 - - 540,365,461 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 1,127,571,694 1,269,987,851 674,137,113 3,071,696,658 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 2,519,580,590 3,904,125,342 721,293,294 7,144,999,226 
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10.3 Other components of equity - revaluation deficit from investments 
(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2018 2017 

Balance - beginning of the year (1,087,833) (55,036,234) 

Change during the year   

Unrealised gain (loss) during the year (193,742,970) 196,480,536 

Realised gain included in profit or loss (164,907,389) (129,045,035) 

Other comprehensive income (loss) (358,650,359) 67,435,501 

Related income tax  71,730,072 (13,487,100) 

Net comprehensive income (loss) for the year (286,920,287) 53,948,401 

Balance - end of the year (288,008,120) (1,087,833) 

10.4 Investment income 

During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Company has investment income 

as follows: 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Interest income from debt securities 175,850,969 178,631,652 

Dividend income from equity securities 158,365,044 173,393,676 

Other investment income 16,917,644 19,885,502 

Expense on investment (2,038,708) (1,915,890) 

Net investment income 349,094,949 369,994,940 

10.5 Investments subject to restriction  

 As at 31 December 2018, fixed deposits amounting to Baht 24.2 million (2017: Baht 23.9 

million) have been restricted in respect of normal course of business. 

 In addition, certain bonds and debentures have been pledged with the Registrar of the 

Office of Insurance Commission as disclosed in Note 27 to financial statements, and a 

certain number of equity securities have been lent under securities borrowing and lending 

contracts as disclosed in Note 19 to financial statements.
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 (หน่วย: บาท) 
 2560 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 314,978,709 109,804,577 - 424,783,286 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 110,840,176 101,028,090 - 211,868,266 
รวม 425,818,885 210,832,667 - 636,651,552 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,521,009 888,139 - 2,409,148 
รวม 427,339,894 211,720,806 - 639,060,700 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 347,244,074 2,292,177,112 97,437,904 2,736,859,090 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,067,969 33,951,668 4,524,255 40,543,892 
รวม 349,312,043 2,326,128,780 101,962,159 2,777,402,982 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 776,651,937 2,537,849,586 101,962,159 3,416,463,682 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 335,343,970 756,927,690 478,689,638 1,570,961,298 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ - 314,841,082 176,012,889 490,853,971 
สลากออมทรัพย ์ 133,413,987 171,744,230 - 305,158,217 
รวม 468,757,957 1,243,513,002 654,702,527 2,366,973,486 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 
รวม 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 560,309,339 - - 560,309,339 
รวม 560,309,339 - - 560,309,339 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 1,039,037,013 1,484,794,373 847,113,154 3,370,944,540 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 1,815,688,950 4,022,643,959 949,075,313 6,787,408,222 
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11. Loans 

 As at 31 December 2018 and 2017, loans and accrued interest aged by overdue principal 
and accrued interest are as follows:

(Unit: Baht) 

2018 

Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 2,134,611 - 7,680,054 - 9,814,665 - 9,814,665 

Loans and accrued interest, net 2,134,611 - 7,680,054 - 9,814,665 - 9,814,665 

(Unit: Baht) 

2017 

Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

Loans and accrued interest, net 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

 The above loans included loans provided to employees under the staff benefit plan. In case 

of personal guarantee, the loans are limited not exceed 10 times of salary and not over Baht 

300,000, and in case of secured assets, the loans are limited not exceed 80% of the value of 

secured assets. Interest is charged at 3.3 - 8.0% per annum. As at 31 December 2018, 

loans to employees are Baht 9.3 million (2017: Baht 11.6 million).
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10.3 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ - ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 

ยอดคงเหลือตน้ปี (1,087,833) (55,036,234) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   
กาํไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี (193,742,970) 196,480,536 
กาํไรท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (164,907,389) (129,045,035) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (ขาดทุน) (358,650,359) 67,435,501 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 71,730,072 (13,487,100) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี (ขาดทุน) - สุทธิ  (286,920,287) 53,948,401 

ยอดคงเหลือปลายปี (288,008,120) (1,087,833) 

10.4 รายได้จากการลงทุน 
 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
ดอกเบ้ียรับจากตราสารหน้ี 175,850,969 178,631,652 
เงินปันผลรับจากตราสารทุน 158,365,044 173,393,676 
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 16,917,644 19,885,502 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (2,038,708) (1,915,890) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 349,094,949 369,994,940 

10.5 เงินลงทุนทีต่ดิภาระผูกพนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากประจาํส่วนหน่ึงจาํนวนประมาณ 24.2 ลา้นบาท (2560: 23.9 ลา้นบาท)                

มีขอ้จาํกดัในการใช ้ทั้งน้ีเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี พนัธบตัรและหุ้นกูอี้กส่วนหน่ึงไดน้าํไปวางไวก้บันายทะเบียนสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามท่ีได้เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27 
นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนส่วนหน่ึงไดน้าํไปให้ยืมภายใตส้ัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยต์ามท่ี
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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12. Property, buildings and equipment 

(Unit: Baht) 

Land 

Buildings and 

building

improvements 

Furniture,

fixtures and

office equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost       

1 January 2017 93,397,450 604,953,179 326,415,043 16,441,499 1,624,853 1,042,832,024 

Additions 231,932 41,851,453 14,304,790 4,771,150 82,106,466 143,265,791 

Transfer / Adjustment 2,529,757 64,085,081 15,137,809 - (81,752,647) - 

Write-off - - (52,850) (561,700) - (614,550) 

31 December 2017 96,159,139 710,889,713 355,804,792 20,650,949 1,978,672 1,185,483,265 

Additions - 190,454 7,665,100 1,605,000 20,825,354 30,285,908 

Transfer in / (out) - 12,390,918 2,156,128 - (14,547,046) - 

Reclassification - (128,500) 128,500 - - - 

Disposal - (389,560) (5,960,283) (1,177,000) - (7,526,843) 

Write-off - (48,971,418) (722,782) - - (49,694,200) 

31 December 2018 96,159,139 673,981,607 359,071,455 21,078,949 8,256,980 1,158,548,130 

Accumulated depreciation      

1 January 2017 - 239,376,448 266,416,929 11,318,754 - 517,112,131 

Depreciation charge - 37,031,747 20,690,425 1,959,142 - 59,681,314 

Write-off - - (29,805) (561,699) - (591,504) 

31 December 2017 - 276,408,195 287,077,549 12,716,197 - 576,201,941 

Depreciation charge - 35,944,309 23,429,552 2,473,533 - 61,847,394 

Accumulated depreciation 

on disposal - (389,555) (5,942,131) (1,176,999) - (7,508,685) 

Write-off - (48,950,640) (705,696) - - (49,656,336) 

31 December 2018 - 263,012,309 303,859,274 14,012,731 - 580,884,314 

Net book value       

31 December 2017 96,159,139 434,481,518 68,727,243 7,934,752 1,978,672 609,281,324 

31 December 2018 96,159,139 410,969,298 55,212,181 7,066,218 8,256,980 577,663,816 

Depreciation for the years      

2017      59,681,314 

2018      61,847,394 

 As at 31 December 2018, certain buildings, building improvement, furniture and fixtures, 

office equipment and vehicles have been fully depreciated but are still in use. The gross 

carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to 

Baht 310.6 million (2017: Baht 241.1 million). 
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11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกอายุตามเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2561 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,134,611 - 7,680,054 - 9,814,665 - 9,814,665 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,134,611 - 7,680,054 - 9,814,665 - 9,814,665 

(หน่วย: บาท) 
 2560 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวรวมเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานภายใตโ้ครงการสวสัดิการ โดยกาํหนดวงเงินกูย้มืกรณีบุคคล
คํ้าประกนัไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัไม่เกินร้อยละ 
80 ของราคาประเมินหลกัทรัพยท่ี์ค ํ้าประกนั ดอกเบ้ียคิดในอตัราร้อยละ 3.3 - 8.0 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 9.3 ลา้นบาท (2560: 11.6 ลา้นบาท) 

Notes to Financial Statements
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13. Intangible assets 

(Unit: Baht)

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer

relationship 

Computer 

software in 

progress Total 

Cost      

1 January 2017 85,630,575 113,054,853 18,700,000 4,501,854 221,887,282 

Additions 1,504,847 - - 982,312 2,487,159 

Transfer / Adjustment 5,438,269 - - (5,190,061) 248,208 

Write-off (40,320) - - (294,105) (334,425) 

31 December 2017 92,533,371 113,054,853 18,700,000 - 224,288,224 

Additions 5,163,940 - - 17,170,899 22,334,839 

Transfer in / (out) 1,928,065 - - (1,928,065) -

31 December 2018 99,625,376 113,054,853 18,700,000 15,242,834 246,623,063 

Accumulated amortisation     

1 January 2017 58,020,374 64,384,481 10,649,607 - 133,054,462 

Amortisation charge 7,666,269 7,536,990 1,246,667 - 16,449,926 

31 December 2017 65,686,643 71,921,471 11,896,274 - 149,504,388 

Amortisation charge 6,968,618 7,536,990 1,246,667 - 15,752,275 

31 December 2018 72,655,261 79,458,461 13,142,941 - 165,256,663 

Net book value 

31 December 2017 26,846,728 41,133,382 6,803,726 - 74,783,836 

31 December 2018 26,970,115 33,596,392 5,557,059 15,242,834 81,366,400 

Amortisation for the years 

2017     16,449,926 

2018     15,752,275 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

  อาคารและ 
เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 93,397,450 604,953,179 326,415,043 16,441,499 1,624,853 1,042,832,024 
ซ้ือเพ่ิม 231,932 41,851,453 14,304,790 4,771,150 82,106,466 143,265,791 
โอน / ปรับปรุงรายการ 2,529,757 64,085,081 15,137,809 - (81,752,647) - 
ตดับญัชี - - (52,850) (561,700) - (614,550) 
31 ธนัวาคม 2560 96,159,139 710,889,713 355,804,792 20,650,949 1,978,672 1,185,483,265 
ซ้ือเพ่ิม - 190,454 7,665,100 1,605,000 20,825,354 30,285,908 
โอนเขา้/(ออก) - 12,390,918 2,156,128 - (14,547,046) - 
จดัประเภทใหม่ - (128,500) 128,500 - - - 
จาํหน่าย - (389,560) (5,960,283) (1,177,000) - (7,526,843) 
ตดับญัชี - (48,971,418) (722,782) - - (49,694,200) 
31 ธนัวาคม 2561 96,159,139 673,981,607 359,071,455 21,078,949 8,256,980 1,158,548,130 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2560 - 239,376,448 266,416,929 11,318,754 - 517,112,131 
ค่าเส่ือมราคา - 37,031,747 20,690,425 1,959,142 - 59,681,314 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีตดับญัชี - - (29,805) (561,699) - (591,504) 

31 ธนัวาคม 2560 - 276,408,195 287,077,549 12,716,197 - 576,201,941 
ค่าเส่ือมราคา - 35,944,309 23,429,552 2,473,533 - 61,847,394 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (389,555) (5,942,131) (1,176,999) - (7,508,685) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีตดับญัชี - (48,950,640) (705,696) - - (49,656,336) 

31 ธนัวาคม 2561 - 263,012,309 303,859,274 14,012,731 - 580,884,314 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2560 96,159,139 434,481,518 68,727,243 7,934,752 1,978,672 609,281,324 
31 ธนัวาคม 2561 96,159,139 410,969,298 55,212,181 7,066,218 8,256,980 577,663,816 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2560      59,681,314 
2561      61,847,394 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งติดตั้ งและอุปกรณ์
สาํนกังาน และยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 310.6 ลา้นบาท (2560: 241.1 ลา้นบาท) 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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14.    Deferred tax assets/liabilities and income tax 

As at 31 December 2018 and 2017, the components of deferred tax assets and deferred tax 
liabilities are as follows:

(Unit: Baht) 

31 December 

Change in deferred tax 

assets or liabilities that are 

recognised in profit or loss 

for the years ended          

31 December 

2018 2017 2018 2017 

Deferred tax assets 

Premium reserves 102,422,530 109,881,791 (7,459,261) (3,443,192) 

Loss reserves of claims incurred and report 297,407,120 227,284,464 70,122,656 (35,903,233) 

Loss reserves of claims incurred but not reported 67,178,328 52,664,174 14,514,154 28,420,411 

Employee benefit obligations 37,155,528 41,338,628 (4,183,100) 4,527,854 

Allowance for doubtful accounts 4,123,513 3,726,943 396,570 211,940 

Allowance for impairment of investments 4,798,458 4,477,849 320,609 210,580 

Unrealised loss on change in value of investments 

- available-for-sale investments 72,002,030 271,959 

Total 585,087,507 439,645,808 

Deferred tax liabilities     

Difference between accounting and taxation 

relating to depreciation expenses 123,986 158,986 35,000 35,000 

Total 123,986 158,986 

Deferred tax assets - net 584,963,521 439,486,822 

Change in deferred tax assets or liabilities   73,746,628 (5,940,640) 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as 
follows:

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Current income tax: 

Current income tax charge for the year 171,675,614 122,493,682 

Adjustment in respect of current income tax                            

of previous year (2,659,431) 361,881 

Deferred tax: 

Deferred tax on temporary differences   (81,944,268) 5,940,640 

Income tax expenses reported in the statement                      

of comprehensive income 87,071,915 128,796,203 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ความสมัพนัธ์
เครือข่ายธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์   
กบัลูกคา้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2560 85,630,575 113,054,853 18,700,000 4,501,854 221,887,282 
ซ้ือเพ่ิม 1,504,847 - - 982,312 2,487,159 
โอน / ปรับปรุงรายการ 5,438,269 - - (5,190,061) 248,208 
ตดัจาํหน่าย (40,320) - - (294,105) (334,425) 
31 ธนัวาคม 2560 92,533,371 113,054,853 18,700,000 - 224,288,224 
ซ้ือเพ่ิม 5,163,940 - - 17,170,899 22,334,839 
โอนเขา้/(ออก) 1,928,065 - - (1,928,065) - 
31 ธนัวาคม 2561 99,625,376 113,054,853 18,700,000 15,242,834 246,623,063 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2560 58,020,374 64,384,481 10,649,607 - 133,054,462 
ค่าตดัจาํหน่าย 7,666,269 7,536,990 1,246,667 - 16,449,926 
31 ธนัวาคม 2560 65,686,643 71,921,471 11,896,274 - 149,504,388 
ค่าตดัจาํหน่าย 6,968,618 7,536,990 1,246,667 - 15,752,275 
31 ธนัวาคม 2561 72,655,261 79,458,461 13,142,941 - 165,256,663 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2560 26,846,728 41,133,382 6,803,726 - 74,783,836 

31 ธนัวาคม 2561 26,970,115 33,596,392 5,557,059 15,242,834 81,366,400 
ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี      
2560     16,449,926 

2561     15,752,275 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

230 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



26

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 

the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Deferred tax relating to:    

(Gain) loss on change in value of available-for-sale 

investments 71,730,072 (13,487,100) 

Actuarial (gain) loss (8,197,640) 4,234,593 

63,532,432 (9,252,507) 

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses for the years ended      

31 December 2018 and 2017 are shown below. 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Accounting profit before income tax 502,659,427 747,237,674 

Applicable tax rate 20%  20% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 100,531,885 149,447,535 

Adjustment in respect of current income tax of                     

previous year (2,659,431) 361,881 

Tax effect of:   

Exempted income (16,347,680) (17,435,205) 

Non-deductible expenses 5,547,141 (3,578,008) 

Income tax expenses reported in the statement                     

of comprehensive income 87,071,915 128,796,203 

15. Other assets 
(Unit: Baht) 

2018 2017 

Other receivables 153,339,168 124,040,812 

Less: Allowance for doubtful accounts (23,923,264) (23,689,613) 

Other receivables - net 129,415,904 100,351,199 

Commission prepayments 251,581,054 278,192,570 

Deposits 126,407,169 79,582,755 

Receivables of securities sold 14,324,073 54,192,066 

Input tax not due 30,612,785 10,608,093 

Prepaid expenses 24,439,188 18,298,810 

Others 16,043,323 18,319,745 

Total 592,823,496 559,545,238 
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14. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 

31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้            

รอการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้ส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
สาํรองเบ้ียประกนัภยั 102,422,530 109,881,791 (7,459,261) (3,443,192) 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 297,407,120 227,284,464 70,122,656 (35,903,233) 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่                   
ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  67,178,328 52,664,174 14,514,154 28,420,411 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 37,155,528 41,338,628 (4,183,100) 4,527,854 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 4,123,513 3,726,943 396,570 211,940 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 4,798,458 4,477,849 320,609 210,580 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 72,002,030 271,959   
รวม 585,087,507 439,645,808   
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลต่างของค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกบญัชีกบัท่ีใช้
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 123,986 158,986 35,000 35,000 

รวม 123,986 158,986   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 584,963,521 439,486,822   
ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี   73,746,628 (5,940,640) 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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16. Insurance contract liabilities  

(Unit: Baht) 

2018 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Loss reserves     

- Claims incurred and reported 3,977,058,717 (2,482,096,880) 1,494,961,837 

- Claims incurred but not reported 856,524,744 (520,633,102) 335,891,642 

Unearned premium reserves 5,873,616,768 (2,626,606,467) 3,247,010,301 

Total 10,707,200,229 (5,629,336,449) 5,077,863,780 

(Unit: Baht) 

2017 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Loss reserves     

- Claims incurred and reported 2,477,725,196 (1,331,218,924) 1,146,506,272 

- Claims incurred but not reported 731,766,920 (468,446,049) 263,320,871 

Unearned premium reserves 5,866,304,626 (2,537,787,745) 3,328,516,881 

Total 9,075,796,742 (4,337,452,718) 4,738,344,024 

During the years 2018 and 2017, the management of the Company entered into reinsurance 

agreements in order to mitigate insurance risk. Although positions are managed on a net 

basis by the management, the management still requires to disclose the insurance contract 

liabilities, the on both a gross and a net basis.  

16.1 Loss reserves 
(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2018 2017 

Balance - beginning of the year 3,209,492,116 3,215,791,239 

Claim expenses for the year 7,701,502,651 7,165,818,624 

Change in loss reserves 398,774,878 (69,279,553) 

Change in assumption 220,914 144,736,701 

Claim expenses paid during the year (6,476,407,098) (7,247,574,895) 

Balance - end of the year 4,833,583,461 3,209,492,116 

As at 31 December 2018, the Company had loss reserves and outstanding claims under 

reinsurance contracts of Baht 62.6 million (2017: Baht 66.3 million).
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 171,675,614 122,493,682 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน (2,659,431) 361,881 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (81,944,268) 5,940,640 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 87,071,915 128,796,203 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:                                                     
 ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 71,730,072 (13,487,100) 
 ผล (กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

 ประกนัภยั (8,197,640) 4,234,593 
 63,532,432 (9,252,507) 

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 502,659,427 747,237,674 
อตัราภาษีเงินได ้ 20%  20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 100,531,885 149,447,535 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน (2,659,431) 361,881 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (16,347,680) (17,435,205) 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 5,547,141 (3,578,008) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 87,071,915 128,796,203 

 

Notes to Financial Statements
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16.2 Claims development table 

(a) Gross claims table 
(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year   11,297.1  2,037.8     2,986.9  3,501.7  4,712.1   5,340.3     6,298.3   6,053.6   7,002.2   

 - Next one year  12,278.1   2,300.0     3,012.9   3,549.1   4,898.0   5,573.2   6,613.5   6,774.3    

 - Next two years 11,974.3   2,024.0     2,890.4   3,483.4   4,804.1   5,558.5   6,574.4     

 - Next three years 11,938.6   2,008.6     2,889.0   3,472.8   4,781.1   5,490.9      

 - Next four years 11,930.8   1,998.6     2,884.8   3,467.0   4,753.9       

 - Next five years 11,937.9   1,998.1     2,885.2   3,462.6        

 - Next six years 11,911.5  1,998.0     2,882.6         

 - Next seven years 11,847.3 1,991.3 

Cumulative claim estimates 12,047.6  1,991.3   2,882.6  3,462.6   4,753.9  5,696.6  6,574.4  6,764.9  7,680.8  51,854.7 

Cumulative payment to date (11,872.8) (1,988.6)  (2,875.5)  (3,458.0)  (4,738.1)  (5,670.9)  (6,524.3)  (6,340.4)  (3,812.0)  (47,280.6) 

Others 107.0  19.9  0.2 0.1 0.4 0.6 1.2 10.1  120.0  259.5  

Total gross loss reserves 281.8 22.6 7.3 4.7 16.2 26.3 51.3 434.6 3,988.8 4,833.6 

(b) Net claims table 
(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year  7,815.9  1,712.2  2,387.3  2,492.7  2,464.5  2,842.5  3,408.7  3,458.5  3,446.1   

 - Next one year  8,208.8  1,717.3  2,396.9  2,520.5  2,535.2  2,875.5  3,578.5  3,819.0    

 - Next two years 7,995.4  1,701.4  2,336.2  2,488.7  2,490.8  2,858.3  3,576.1     

 - Next three years 7,974.9  1,688.7  2,336.9  2,483.4  2,484.6  2,857.4      

 - Next four years 7,958.3  1,686.7  2,334.8  2,485.8  2,482.1       

 - Next five years 7,951.6  1,685.9  2,335.2  2,484.3        

 - Next six years 7,945.6  1,685.6  2,336.2         

 - Next seven years 7,925.3 1,680.3 

Cumulative claim estimates 7,962.8  1,680.3  2,336.2  2,484.3  2,482.1  2,869.9  3,576.1  3,799.0  3,676.6  30,867.3  

Cumulative payment to date (7,912.2)  (1,678.1)  (2,329.5)  (2,481.6)  (2,476.2)  (2,864.5)  (3,562.7)  (3,638.7)  (2,260.8)  (29,204.3)  

Others 48.8  0.1 0.2 0.1 0.4 0.6 1.2 10.0  106.5  167.9  

Total gross loss reserves 99.4  2.3 6.9 2.8 6.3 6.0 14.6  170.3  1,522.3 1,830.9  

16.3 Unearned premium reserves
(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2018 2017 

Balance - beginning of the year 5,866,304,626 5,967,057,544 

Premium written for the year 12,421,602,239 12,321,256,759 

Premium earned for the current year (12,414,290,097) (12,422,009,677) 

Balance - end of the year 5,873,616,768 5,866,304,626 
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15. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 

ลูกหน้ีอ่ืน 153,339,168 124,040,812 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,923,264) (23,689,613) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 129,415,904 100,351,199 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้  251,581,054 278,192,570 
เงินมดัจาํ 126,407,169 79,582,755 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 14,324,073 54,192,066 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 30,612,785 10,608,093 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 24,439,188 18,298,810 
อ่ืน ๆ 16,043,323 18,319,745 
รวม 592,823,496 559,545,238 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: บาท) 

 2561 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 3,977,058,717 (2,482,096,880) 1,494,961,837 
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 856,524,744 (520,633,102) 335,891,642 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,873,616,768 (2,626,606,467) 3,247,010,301 
รวม 10,707,200,229 (5,629,336,449) 5,077,863,780 

(หน่วย: บาท) 
 2560 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 2,477,725,196 (1,331,218,924) 1,146,506,272 
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 731,766,920 (468,446,049) 263,320,871 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,866,304,626 (2,537,787,745) 3,328,516,881 
รวม 9,075,796,742 (4,337,452,718) 4,738,344,024 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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17. Amounts due to reinsurers
(Unit: Baht) 

2018 2017 

Amounts withheld on reinsurance  1,972,320,682 1,886,038,717 

Other reinsurance payables 1,264,736,060 1,074,657,104 

Total 3,237,056,742 2,960,695,821 

18. Employee benefit obligations 

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to 

employees after they retire, was as follows: 

 (Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2018 2017 

Provision for long-term employee benefits                    

at beginning of year 206,693,140 162,880,904 

Current service cost  21,633,675 16,958,093 

Interest cost  7,057,317 6,356,179 

Actuarial loss (gain) arising from   

 Demographic assumptions changes (22,148) 2,879,042 

 Financial assumptions changes (35,377,186) 20,654,712 

 Experience adjustments (5,588,866) (2,360,790) 

Benefits paid during the year (8,618,293) (675,000) 

Provision for long-term employee benefits                    

at end of year 185,777,639 206,693,140 

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the years ended               
31 December 2018 and 2017 were as follows: 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Current service cost 21,633,675 16,958,093 

Interest cost 7,057,317 6,356,179 

Total expenses recognised in profit or loss 28,690,992 23,314,272 

 As at 31 December 2018, the weighted average duration of the payment for long-term 
employee benefits is 11.5 years, and the Company expects to pay Baht 29.6 million of 
benefits during the next year. 
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ในระหวา่งปี 2561 และ 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาประกนัภยัต่อเพื่อเป็นการบริหารความ
เส่ียงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหน้ีสินตามสัญญาประกนัภยัทั้งในส่วนของ
ความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 

16.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,209,492,116 3,215,791,239 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 7,701,502,651 7,165,818,624 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                       
ท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน                     398,774,878 (69,279,553) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                     
สาํรองค่าสินไหมทดแทน  220,914 144,736,701 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (6,476,407,098) (7,247,574,895) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4,833,583,461 3,209,492,116 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 62.6 ลา้นบาท (2560: 66.3 ลา้นบาท) 

16.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
ประมาณการคา่สินไหม
ทดแทน:  

   

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ  11,297.1  2,037.8     2,986.9  3,501.7  4,712.1   5,340.3     6,298.3   6,053.6   7,002.2      
 - หน่ึงปีถดัไป 12,278.1   2,300.0     3,012.9   3,549.1   4,898.0   5,573.2   6,613.5   6,774.3    
 - สองปีถดัไป 11,974.3   2,024.0     2,890.4   3,483.4   4,804.1   5,558.5   6,574.4     
 - สามปีถดัไป 11,938.6   2,008.6     2,889.0   3,472.8   4,781.1   5,490.9      
 - ส่ีปีถดัไป 11,930.8   1,998.6     2,884.8   3,467.0   4,753.9       
 - หา้ปีถดัไป 11,937.9   1,998.1     2,885.2   3,462.6        
 - หกปีถดัไป 11,911.5  1,998.0     2,882.6         
 - เจด็ปีถดัไป 11,847.3 1,991.3         
ประมาณการคา่สินไหม
ทดแทนสมับูรณ์ 

         
12,047.6  

           
1,991.3  

            
2,882.6  

           
3,462.6  

           
4,753.9  

           
5,696.6  

           
6,574.4  

           
6,764.9  

           
7,680.8  

         
51,854.7 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม (11,872.8) (1,988.6)  (2,875.5)  (3,458.0)  (4,738.1)  (5,670.9)  (6,524.3)  (6,340.4)  (3,812.0)  (47,280.6) 
รายการอ่ืน 107.0  19.9  0.2  0.1  0.4  0.6  1.2  10.1  120.0  259.5  
รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทน  
ก่อนการประกนัภยัต่อ 281.8 22.6 7.3 4.7 16.2 26.3 51.3 434.6 3,988.8 4,833.6 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

(Unit: % per annum) 

2018 2017 

Discount rate 3.3 3.1 

Salary increase rate  0.0 - 9.0 0.0 - 10.0 

Staff turnover rate (depending on age) 1.3 - 24.6 1.3 - 23.9 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2018 and 2017 are 

summarised below: 

(Unit: Million Baht) 

2018 2017 

 Increase (decrease)   Increase (decrease)  

Rate increase (%) in obligation amount Rate increase (%) in obligation amount 

Discount rate 1.0 (18.6) 1.0 (23.0) 

Salary increase rate 1.0 19.6 1.0 24.2 

Staff turnover rate 1.0 (19.7) 1.0 (24.2) 

 On 13 December 2018, the National Legislative Assembly passed a resolution approving 

the draft of a new Labour Protection Act, which is in the process being published in the 

Royal Gazette. The new Labour Protection Act stipulates additional legal severance pay 

rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. 

Such employees are entitled to receive compensation of not less than that of the last 400 

days, based on the final wage rate. This change is considered a post-employment benefits 

plan amendment and the Company has additional liabilities for long-term employee benefits 

of Baht 48.0 million. The Company will reflect the effect of the change by recognising past 

services costs as expenses in the income statement of the period in which the law is 

effective.
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 รวม 
ประมาณการคา่สินไหม
ทดแทน:  

   

 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ        7,815.9  1,712.2  2,387.3  2,492.7  2,464.5  2,842.5  3,408.7  3,458.5  3,446.1      
 - หน่ึงปีถดัไป        8,208.8  1,717.3  2,396.9  2,520.5  2,535.2  2,875.5  3,578.5  3,819.0    
 - สองปีถดัไป        7,995.4  1,701.4  2,336.2  2,488.7  2,490.8  2,858.3  3,576.1     
 - สามปีถดัไป        7,974.9  1,688.7  2,336.9  2,483.4  2,484.6  2,857.4      
 - ส่ีปีถดัไป        7,958.3  1,686.7  2,334.8  2,485.8  2,482.1       
 - หา้ปีถดัไป        7,951.6  1,685.9  2,335.2  2,484.3        
 - หกปีถดัไป        7,945.6  1,685.6  2,336.2         
 - เจด็ปีถดัไป 7,925.3 1,680.3         
ประมาณการคา่สินไหม
ทดแทนสมับูรณ์        7,962.8  

       
1,680.3  

       
2,336.2  

       
2,484.3  

       
2,482.1  

       
2,869.9  

       
3,576.1  

       
3,799.0  

       
3,676.6  

         
30,867.3  

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,912.2)  (1,678.1)  (2,329.5)  (2,481.6)  (2,476.2)  (2,864.5)  (3,562.7)  (3,638.7)  (2,260.8)  (29,204.3)  
รายการอ่ืน 48.8  0.1  0.2  0.1  0.4  0.6  1.2  10.0  106.5  167.9  
รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทน 
หลงัการประกนัภยัต่อ            99.4  2.3  6.9  2.8 6.3  6.0  14.6  170.3  1,522.3 1,830.9  

16.3  สํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,866,304,626 5,967,057,544 
เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 12,421,602,239 12,321,256,759 
เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (12,414,290,097) (12,422,009,677) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,873,616,768 5,866,304,626 

17. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,972,320,682 1,886,038,717 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 1,264,736,060 1,074,657,104 
รวม 3,237,056,742 2,960,695,821 

Notes to Financial Statements
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19. Other liabilities 
(Unit: Baht) 

2018 2017 

Accrued operating expenses 526,811,829 537,137,448 

Accrued commission from direct insurance 280,129,806 250,776,267 

Other payables 115,645,124 112,669,989 

Payables of securities purchased - 5,687,643 

Premium received and in process of reviewing 107,073,619 79,194,191 

Commission of reinsurance received in advance 87,989,344 84,489,715 

Value added tax payable 38,347,724 34,259,571 

Total 1,155,997,446 1,104,214,824 

 As at 31 December 2018, other payables included the amount of Baht 11.0 million payable 

under the securities borrowing and lending transactions, and the fair value of the securities 

lending is Baht 14.3 million (2017: Baht 17.5 million and Baht 15.6 million, respectively). 

20. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting 

accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 

registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

21. Operating expenses 

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Personnel expenses which are not expenses for 

underwriting and claims  

604,116,660 614,757,579 

Premises and equipment expenses which are not 

expenses for underwriting 

94,698,263 87,822,957 

Taxes and duties 3,067,235 3,083,238 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 7,999,341 (60,287,643) 

Other operating expenses 475,257,944 428,237,540 

Total operating expenses 1,185,139,443 1,073,613,671 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 206,693,140 162,880,904 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 21,633,675 16,958,093 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,057,317 6,356,179 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (22,148) 2,879,042 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (35,377,186) 20,654,712 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (5,588,866) (2,360,790) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (8,618,293) (675,000) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 185,777,639 206,693,140 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  21,633,675 16,958,093 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,057,317 6,356,179 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 28,690,992 23,314,272 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
คือ 11.5 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ภายใน 1 ปีถดัไป เป็นจาํนวน 29.6 ลา้นบาท  

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2561 2560 
อตัราคิดลด 3.3 3.1 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.0 - 9.0 0.0 - 10.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 1.3 - 24.6 1.3 - 23.9 

Notes to Financial Statements
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22. Expenses by nature 

(Unit: Baht) 

 2018 2017 

Claim and loss adjustment expenses 3,981,684,980 3,827,218,191 

Commission and brokerage expenses 1,943,137,421 1,971,705,190 

Contribution expenses 98,207,443 95,855,713 

Other underwriting expenses 924,830,502 948,595,020 

Employees expenses 891,639,545 923,073,069 

Premises and equipment expenses 139,107,235 131,193,751 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 7,999,341 (60,287,643) 

Advertising expenses 283,182,562 214,108,946 

Others expenses 285,946,808 287,100,746 

Total expenses by nature 8,555,735,837 8,338,562,983 

23. Provident fund 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance 

with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contributed to the 

fund monthly at the rate of 5% to 10% of basic salary. The fund, which is managed by 

Kasikorn Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination 

in accordance with the fund rules. During the year 2018, the Company contributed Baht 42.0 

million to the fund (2017: Baht 39.0 million). 

24. Earnings per share

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year.

25. Dividend paid 

 Details of dividend declared in 2018 and 2017 are as follows: 

(Unit: Baht) 

Approved by Total dividend 

Dividend          

per share 

2017 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 25 April 2018 

253,700,000 4.30 

2016 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 27 April 2017 

253,700,000 4.30 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
 อตัราเพิ่มข้ึน     

(ร้อยละ) 
จาํนวนหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

อตัราเพิ่มข้ึน     
(ร้อยละ) 

จาํนวนหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

อตัราคิดลด 1.0 (18.6) 1.0 (23.0) 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.0 19.6 1.0 24.2 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.0 (19.7) 1.0 (24.2) 

เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบั
ใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่น้ีกาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการ
แกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินสาํรอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 48.0 ลา้นบาท บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าว              
มีผลบงัคบัใช ้ 

19. หนีสิ้นอืน่ 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย 526,811,829 537,137,448 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัโดยตรงคา้งจ่าย 280,129,806 250,776,267 
เจา้หน้ีอ่ืน 115,645,124 112,669,989 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ - 5,687,643 
เบ้ียประกนัภยัรับอยูร่ะหวา่งตรวจสอบ 107,073,619 79,194,191 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้ 87,989,344 84,489,715 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 38,347,724 34,259,571 
รวม 1,155,997,446 1,104,214,824 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เจา้หน้ีอ่ืนไดร้วมเจา้หน้ีตามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยจ์าํนวน 11.0 ลา้นบาท 
โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯให้ยืมมีจาํนวน 14.3 ลา้นบาท (2560: 17.5 ลา้นบาท และ 15.6 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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26. Related party transactions 

 During the years, the Company had significant business transactions with related parties.                 

In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance 

of the relationship, and not merely the legal form. The relationships between the Company 

and its related parties are summarised below. 

Name of related parties Relationship with the Company 

Comprehensive Health Center (Thailand) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Direct Travel Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Green Natural Products Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Interlink Communication PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Karntharuea F.C. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kasikorn Bank PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kiatnakin Bank PLC.* Related by way of common directors and/or shareholding 

Loxley PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Loxley Simulation Technology Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Group Service Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Life Assurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Real Estate PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

P Landscape Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Parus (2008) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Phatra Leasing PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Phatra Securities PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Saint Honore (Bangkok) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sombat Lamsam Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sripopphan Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

T.I.I. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Airways International PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Reinsurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Va PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thaire Services Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

The Erawan Group PLC.* Related by way of common directors and/or shareholding 

Yupong Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Jenlak Vie Consulting Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

High Life Health Care Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Changdamrong Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 
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20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

21. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั                  
และการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

604,116,660 614,757,579 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้าย            
การรับประกนัภยั 

94,698,263 87,822,957 

ค่าภาษีอากร  3,067,235 3,083,238 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 7,999,341 (60,287,643) 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 475,257,944 428,237,540 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,185,139,443 1,073,613,671 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย: บาท) 

 2561 2560 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 3,981,684,980 3,827,218,191 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,943,137,421 1,971,705,190 
ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 98,207,443 95,855,713 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 924,830,502 948,595,020 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 891,639,545 923,073,069 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 139,107,235 131,193,751 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 7,999,341 (60,287,643) 
ค่าโฆษณา 283,182,562 214,108,946 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 285,946,808 287,100,746 
รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 8,555,735,837 8,338,562,983 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Name of related parties Relationship with the Company 

Thavee Pramote Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Bangchak Corporation PLC. * Related by way of common directors and/or shareholding 

S F Corporation PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Pruetthada Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Pruksa Clinic Holding Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Standard Chartered Bank (Thai) PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

N Blossom Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

*  Not related parties in 2018. 

During the years 2018 and 2017, the Company had significant business transactions with 

related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary 

course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 

between the Company and those related parties. 

(Unit: Million Baht) 

2018 2017 Pricing policy 

Transactions with related companies 

Premium ceded 612.7 562.6 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Premium written 343.9 337.3 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Commission expenses 298.8 319.9 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Commission income 232.8 220.0 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Dividend income 10.1 10.7 As declared 

Interest income 0.4 5.1 0.8% - 1.0% per annum                                            

(2017: 0.8% - 4.9% per annum) 

Rental and service expenses 214.0 237.7 Contract price 

Advertising expenses 93.1 85.7 Contract price 

Contribution to Road Accident                     

Victims Protection Co., Ltd 37.0 35.5 Contract price 

Bank charges 16.3 18.3 Same rates as those charged by related               

company to general customers 

Claim paid 26.4 27.4 Normal commercial term for insurance 

Claim recovery 104.5 91.6 Normal commercial term for insurance 

Purchase of fixed asset 2.1 - Market price 

Other income 7.1 18.3 Market price 

Other expenses 1.0 2.8 Market price 
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23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานและบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2561 
บริษทัฯจ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 42.0 ลา้นบาท (2560: 39.0 ลา้นบาท) 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

25. เงินปันผลจ่าย 
 รายละเอียดของเงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในปี 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัท่ี 25 เมษายน 2561 

253,700,000 4.30 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัท่ี 27 เมษายน 2560 

253,700,000 4.30 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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 As at 31 December 2018 and 2017, outstanding balances with those related companies are 

as follows:

(Unit: Million Baht) 

2018 2017

Deposits at financial institutions   

Kasikorn Bank PLC. 146.7 350.1 

Available-for-sale investments                            

Phatra Leasing PLC. 168.5 212.0 

Other investments   

ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd. 12.1 13.4 

Muang Thai Real Estate PLC. 2.4 2.5 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 0.7 0.7 

T.I.I. Co., Ltd. 0.4 0.4 

Premiums receivables (Direct and Bancassurance)   

Kasikorn Bank PLC. 231.6 242.3 

Other related companies 17.0 17.5 

Reinsurance assets 

Thai Reinsurance PLC. 115.7 174.3 

Insurance contract liabilities - loss reserves  

Thai Reinsurance PLC. 1.4 2.6 

Amounts due to reinsurers 

Thai Reinsurance PLC. 246.3 164.2 

 Directors and management’s benefits

 During the years ended 31 December 2018 and 2017, the Company had employee benefit 

expenses provided to its directors and management personnel as following. 

(Unit: Million Baht) 

2018 2017 

Short-term benefits 97.1 115.4 

Post employment benefits 5.5 5.2

Total 102.6 120.6 
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26. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในการพิจารณาความสัมพนัธ์

ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละรายการ บริษทัฯคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั คอมพรีเฮนซีฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไดเร็ค ทราเวล จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กรีนเนเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั การท่าเรือ เอฟ.ซี. จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์ซิมูเลชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วสิ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั เมืองไทยแมเนจเมน้ท ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พี แลนดส์เคป จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ปรุส (2008) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สมบติัลํ่าซาํ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ศรีภพพรรณ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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27. Assets pledged and assets reserve with the Registrar

 As at 31 December 2018 and 2017, the book value of securities pledged with the Registrar 

in accordance with the Non-life Insurance Act are as follows:

(Unit: Baht) 

2018 2017 

Assets pledged 

Government bond 20,354,373 20,413,435 

Assets reserve as non-life insurance reserve 

Bonds and debentures 913,802,418 1,202,516,231 

Total 934,156,791 1,222,929,666 

28. Contribution to General Insurance Fund 

(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2018 2017 

Beginning of the year 180,410,440 150,153,041 

Contribution during the year 30,640,582 30,257,399 

End of the year 211,051,022 180,410,440 

29. Segment information

The Company’s management has determined the operating segments based on the reports 

reviewed by the Executive Committee that are used to make strategic decision. The 

Executive Committee considers the business from both product perspective and operating 

activities. The business has divided into two main categories being the non-life insurance 

and investment activity which the reportable operating segments derive their revenue 

primarily from. The non-life insurance is segregated into motor and non-motor products and 

each mainly consisted of the following: 

• Motor products include insure of compulsory and voluntary motor; 

• Non-motor products include insure of property, marine and transportation, engineering, 

personal accident and health, special products and liability and miscellaneous 

insurance.

The investment activity relates to financial and investment management in various 

securities. The activity includes evaluation of financial performance and investment results 

of the Company in each period in order to report to Investment Committee, Executive 

Committee, Risk Management Committee and Board of Directors. 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทวา จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยพุงษ ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เจนลกัษณ์วยี ์คอนซลัต้ิง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไฮไลฟ์ เฮลท ์แคร์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั จ่างดาํรง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ทวปีราโมทย ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) * การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤฒิธาดา จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤกษาคลินิก โฮลด้ิง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอน็ บลอสซัม่ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
* ในปี 2561 ไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
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Segment performance is measured separately to allocate resources among its operating 

segments. The Company measures the performance of its operating segments through a 

measure of segment profit and loss, total assets and total liabilities in a manner consistent 

with that of financial statements. 

No inter-segment transactions occurred in the Company. 

The Company operates only in Thailand; therefore, no geographical segments are reported 

under the secondary reporting format. 

Premium written of approximately 33 percent of the Company is derived from two major 

brokers. Such premium written is attributable to motor and non-motor segments. 

Segment assets and liabilities as at 31 December 2018 and 2017 are as follows:

 (Unit: Baht) 

2018 

Insurance Investment Total 

Total segment assets 10,464,553,229 11,508,835,019 21,973,388,248 

Total segment liabilities 16,660,376,056 47,647,492 16,708,023,548 

(Unit: Baht) 

2017 

Insurance Investment Total 

Total segment assets 8,770,744,477 11,288,612,988 20,059,357,465 

Total segment liabilities 14,660,650,567 41,099,983 14,701,750,550 
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 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
เบ้ียประกนัภยัต่อ 612.7 562.6 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ              

การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

เบ้ียประกนัภยัรับ 343.9 337.3 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ              
การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 298.8 319.9 ตามท่ีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าบาํเหน็จรับ 232.8 220.0 ตามท่ีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
เงินปันผลรับ 10.1 10.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 0.4 5.1 ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 1.0 ต่อปี                                      

(2560: ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 4.9 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 214.0 237.7 ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณา 93.1 85.7 ราคาตามสัญญา 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง 37.0 35.5 ราคาตามสัญญา 
 ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 16.3 18.3 อตัราเดียวกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 26.4 27.4 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 104.5 91.6 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าซ้ือทรัพยสิ์น 2.1 - ตามราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น 7.1 18.3 ตามราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1.0 2.8 ตามราคาตลาด 
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 Segment profit or loss for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows: 

(Unit: Baht) 

2018 

Insurance 

Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Gross premium written 6,191,936,574  6,229,665,665   12,421,602,239  - 12,421,602,239  

Net premium written 3,898,187,424  2,939,056,703  6,837,244,127  - 6,837,244,127  

Net earned premium 3,993,028,016  2,925,722,691  6,918,750,707  -   6,918,750,707  

Fee and commission income from 

reinsurers 748,558,196  869,031,765  1,617,589,961  -  1,617,589,961  

Investment income -  - -   512,399,296       512,399,296  

Other income 5,504,874  4,150,426  9,655,300  -          9,655,300  

Total income 4,747,091,086  3,798,904,882     8,545,995,968    512,399,296  9,058,395,264  

Claim expenses, net 3,113,750,187  1,124,125,753     4,237,875,940  - 4,237,875,940  

Commission and brokerage expenses 1,003,156,437  939,980,984     1,943,137,421  -   1,943,137,421  

Other underwriting expenses 633,806,740  555,776,293     1,189,583,033  - 1,189,583,033  

Total underwriting expenses 4,750,713,364  2,619,883,030     7,370,596,394  -   7,370,596,394  

Operating expenses    1,170,462,060     14,677,383    1,185,139,443  

Total expenses    8,541,058,454     14,677,383    8,555,735,837  

Profit before income tax          4,937,514    497,721,913       502,659,427  

Income tax          (87,071,915) 

Profit for the year          415,587,512  
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 146.7 350.1 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย    
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 168.5 212.0 
เงนิลงทุนทัว่ไป   
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 12.1 13.4 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 2.4 2.5 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 0.7 0.7 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั 0.4 0.4 
เบีย้ประกนัภยัค้างรับ (รับตรงและแบงค์แอสชัวรันส์)   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 231.6 242.3 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 17.0 17.5 
สินทรัพย์จากการประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 115.7 174.3 
หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั - สํารองค่าสินไหมทดแทน                 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 1.4 2.6 
เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 246.3 164.2 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ท่ีใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 97.1 115.4 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5.5 5.2 
รวม 102.6 120.6 
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(Unit: Baht) 

 2017 

Insurance 

Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Gross premium written 6,335,029,058 5,986,227,701 12,321,256,759 - 12,321,256,759 

Net premium written 3,986,596,762 2,961,173,057 6,947,769,819 - 6,947,769,819 

Net earned premium 4,009,305,907 2,958,339,619 6,967,645,526 - 6,967,645,526 

Fee and commission income from 

reinsurers 758,348,081 841,895,541 1,600,243,622 - 1,600,243,622 

Investment income - - - 497,987,072 497,987,072 

Other income 11,368,101 8,556,336 19,924,437 - 19,924,437 

Total income 4,779,022,089 3,808,791,496 8,587,813,585 497,987,072 9,085,800,657 

Claim expenses, net 2,978,646,622 1,103,413,767 4,082,060,389 - 4,082,060,389 

Commission and brokerage expenses 1,059,207,561 912,497,629 1,971,705,190 - 1,971,705,190 

Other underwriting expenses 710,108,682 501,075,051 1,211,183,733 - 1,211,183,733 

Total underwriting expenses 4,747,962,865 2,516,986,447 7,264,949,312 - 7,264,949,312 

Operating expenses 1,060,095,817 13,517,854 1,073,613,671 

Total expenses 8,325,045,129 13,517,854 8,338,562,983 

Profit before income tax 262,768,456 484,469,218 747,237,674 

Income tax     (128,796,203) 

Profit for the year     618,441,471 

30. Commitments and contingent liabilities 

30.1 Operating lease commitments

 The Company has entered into several lease agreements of office building space, vehicles, 

equipment and other services. The terms of the agreements are generally between                 

1 to 6 years. 

 As at 31 December 2018 and 2017, future minimum lease payments required under these                  

non-cancellable operating leases contracts were as follows.

 (Unit: Million Baht) 

2018 2017 

Payable within:   

Within 1 year 67.5 49.8 

More than 1 year 35.5 35.6 
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27. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ราคาบญัชีของหลกัทรัพยท่ี์วางไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติั
ประกนัวินาศภยัมีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 2560 
หลกัทรัพย์ประกนั   

พนัธบตัรรัฐบาล  20,354,373 20,413,435 
หลกัทรัพย์ทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงนิสํารองประกนัภยั   

พนัธบตัรและหุน้กู ้ 913,802,418 1,202,516,231 
รวม 934,156,791 1,222,929,666 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 
ยอดสะสมตน้ปี 180,410,440 150,153,041 
เงินสมทบในระหวา่งปี 30,640,582 30,257,399 
ยอดสะสมปลายปี 211,051,022 180,410,440 

29. ส่วนงานดําเนินงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กาํหนดส่วนงานดาํเนินงานตามรายงานท่ีคณะอาํนวยการบริหารใชพ้ิจารณาตดัสินใจ
ดา้นกลยทุธ์ของบริษทัฯ คณะอาํนวยการบริหารพิจารณาลกัษณะธุรกิจทั้งดา้นผลิตภณัฑแ์ละตามกิจกรรมท่ี
ดาํเนินงาน ธุรกิจไดถู้กจดัแบ่งเป็นสองกลุ่มสาํคญั คือ การประกนัวินาศภยัและกิจกรรมการลงทุน ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของรายไดห้ลกัของส่วนงานดาํเนินงานท่ีเสนอรายงาน การรับประกนัวินาศภยัแยกเป็นส่วนงานการ
ประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานการประกนัภยัอ่ืน โดยการประกนัภยัแต่ละประเภทประกอบไปดว้ย  

- การประกนัภยัรถยนต ์ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 

- การประกนัภยัอ่ืน ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ
ประกนัภยัวิศวกรรม การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกนัภยัผลิตภณัฑพ์ิเศษและ
การประกนัภยัความรับผดิและเบด็เตลด็ 

กิจกรรมการลงทุนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทางการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ รวมถึง
ประเมินผลตอบแทนท่ีบริษทัฯไดรั้บในแต่ละงวดเพื่อนาํเสนอทั้งคณะกรรมการลงทุน คณะอาํนวยการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั 
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30.2 Capital Commitments

 As at 31 December 2018, there were capital commitments contracted for purchasing land, 

building, system implementation, and computer equipment amounting to Baht 27.4 million 

(2017: Baht 11.2 million).

30.3 Guarantees

 As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantees of Baht 16.9 million 

issued by bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as 

required in the normal course of business (2017: Baht 17.3 million).

30.4 Litigation

 As at 31 December 2018, the Company is being sued as insurer, with sum insure amounting 

to approximately Baht 425.5 million (2017: Baht 661.1 million). Judgement has yet to be 

handed down in these cases, and the Company expects the outcomes to be favorable. 

However, gross loss provisions amounting to Baht 170.5 million (2017: Baht 194.6 million) 

have been recorded in the financial statements. 

31. Insurance risk 

The Company has managed the insurance risk in order to reduce the impact to the Company’s 

financial position and the capital caused by the insurance portfolio as follow: 

(a) Underwriting of insurance 

The Company has a policy for insurance underwriting which was approved by the 

relevant directors. The policy requires the Company to consider an acceptable level of 

risks taken by referring to the handbook and predefined premium rates, and monitor 

and control the appropriate of risk diversification over geographical regions and type of 

risks. For the higher risk, risk level higher than the Company can retain by self, the 

Company will transfer those risks to the reinsurers. In addition, the Company also 

prudently manages the proportion of insurance portfolio at the appropriate level. 

(b) Claim management and setting up of claim reserves 

The Company has a guidance for setting up the claim reserves which is calculated 

using the generally accepted actuarial methods by the certified actuary.  The Company 

regularly monitors and analyses changes of loss reserves, and regularly considers 

factors which may affect the 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. 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานจะประเมินแยกจากกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัสรรทรัพยากร
ระหวา่งส่วนงาน บริษทัฯประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวม โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน 

บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น จึงไม่ไดแ้สดงรายงานจาํแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง 

เบ้ียประกนัภยัรับจาํนวนประมาณร้อยละ 33 ของบริษทัฯ มาจากบริษทันายหน้ารายใหญ่สองรายดว้ยกนั 
โดยเบ้ียประกนัดงักล่าวรวมอยูใ่นส่วนงานประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2561 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 10,464,553,229 11,508,835,019 21,973,388,248 
รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 16,660,376,056 47,647,492 16,708,023,548 

 (หน่วย: บาท) 
 2560 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 8,770,744,477 11,288,612,988 20,059,357,465 
รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 14,660,650,567 41,099,983 14,701,750,550 
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(c) Reinsurance management  

The Company has specified the guideline for reinsurance management which specifies 

the procedures for selecting implementing, audit and monitoring, review, control of 

reinsurance plan and preparation of related reinsurance documents by taking into 

account the Company’s risk appetite, size and complexity of the business. 

(d) Concentration risk 

The Company sets the limits of concentration risk for each reinsurance counterparty 

and regularly monitors them to ensure that there is no concentration risk that may arise 

from the particular reinsurer. The Company also considers the appropriate cede portion 

to be allocated to the reinsurers to be in line with the size of risk. 

 Concentration of insurance contract liabilities as at 31 December 2018 and 2017, 

segregated by insurance type, are shown below. 

(Unit: Million Baht) 

2018 2017 

 Gross 

premium

reserves 

Outward 

premium

reserves Net

Gross 

premium

reserves 

Outward 

premium

reserves Net

Fire 597.0 (148.7) 448.3 593.3 (140.8) 452.5 

Marine and transportation 27.8 (18.3) 9.5 25.0 (13.6) 11.4 

Motor 3,031.7 (1,123.1) 1,908.6 3,171.3 (1,167.8) 2,003.5 

Personal accident 912.8 (419.9) 492.9 891.7 (374.6) 517.1 

Miscellaneous 1,304.3 (916.6) 387.7 1,185.0 (841.0) 344.0 

Total 5,873.6 (2,626.6) 3,247.0 5,866.3 (2,537.8) 3,328.5 

  (Unit: Million Baht) 

2018 2017 

 Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Fire 212.0 (97.9) 114.1 211.1 (86.6) 124.5 

Marine and transportation 41.4 (28.6) 12.8 36.7 (23.8) 12.9 

Motor 2,256.0 (871.2) 1,384.8 1,344.0 (504.0) 840.0 

Personal accident 272.5 (145.8) 126.7 343.3 (139.1) 204.2 

Miscellaneous 2,051.7 (1,859.2) 192.5 1,274.4 (1,046.2) 228.2 

Total 4,833.6 (3,002.7) 1,830.9 3,209.5 (1,799.7) 1,409.8 
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กาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2561 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั
รถยนต ์ ประกนัภยัอ่ืน 

รวมการ
ประกนัภยั การลงทุน รวม 

เบ้ียประกนัภยัรับ 6,191,936,574  6,229,665,665   12,421,602,239                 -   12,421,602,239  
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 3,898,187,424  2,939,056,703     6,837,244,127                 -    6,837,244,127  
      
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 3,993,028,016  2,925,722,691     6,918,750,707                 -    6,918,750,707  

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ         
เอาประกนัภยัต่อ 748,558,196  869,031,765     1,617,589,961                 -    1,617,589,961  

รายไดจ้ากการลงทุน -  -                    -   512,399,296        512,399,296  
รายไดอ่ื้น 5,504,874  4,150,426           9,655,300                 -          9,655,300  
รวมรายได้ 4,747,091,086  3,798,904,882     8,545,995,968    512,399,296     9,058,395,264  
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,113,750,187  1,124,125,753     4,237,875,940                 -    4,237,875,940  
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,003,156,437  939,980,984     1,943,137,421                 -    1,943,137,421  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 633,806,740  555,776,293     1,189,583,033                 -    1,189,583,033  
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 4,750,713,364  2,619,883,030     7,370,596,394                 -    7,370,596,394  
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน      1,170,462,060     14,677,383     1,185,139,443  
รวมค่าใช้จ่าย      8,541,058,454     14,677,383     8,555,735,837  
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้            4,937,514    497,721,913        502,659,427  
ภาษีเงินได ้           (87,071,915) 
กาํไรสําหรับปี           415,587,512  
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 The sensitivity test is the risk analysis of insurance contract liabilities that may be increased 

or decreased as a result of change in assumptions used in calculation, which may impact on 

both gross and net loss reserves. The risks may be caused by the frequency of loss, value 

of loss and claims, or loss adjustment expenses that are not as expected.

 The result of the sensitivity analysis from the assumption change that effect to the loss reserves 

as at 31 December 2018 are summarised below.   

(Unit: Million Baht) 

2018 

Assumption

change

Increase in gross 

claim liabilities 

Increase in net 

claim liabilities 

Increase

(decrease) in 

profit before tax 

Increase

(decrease)        

in equity 

Average claim expenses Increase 1% 56.1 20.4 20.4 16.4 

 Decrease 1% (56.1) (20.4) (20.4) (16.4) 

Average number of claims Increase 1% 53.3 19.4 19.4 15.5 

 Decrease 1% (53.3) (19.4) (19.4) (15.5) 

Average settle claim expenses Increase 1% 46.1 16.6 16.6 13.3 

 Decrease 1% (46.1) (16.6) (16.6) (13.3) 

Average claim adjustment expenses Increase 1% 2.0 2.0 2.0 1.6 

 Decrease 1% (2.0) (2.0) (2.0) (1.6) 

 Assumption used in the sensitivity analysis and the changes in loss reserve of the Company on 

both gross and net from reinsurance consists of expected loss ratio (ELR), unallocated loss 

adjustment expenses ratio (ULAE ratio) and loss development factors with analysis methods as 

following.

(a)  Average claim expenses 

Is an analysis of changes based on the assumptions of average claim expenses while 

giving other assumptions are constants. The end of the reporting periods, the Company 

have to estimate loss development factors for loss reserves taking into account three 

parts, which are the claims incurred and reported, the claims incurred but not yet reported 

(IBNR), and unallocated loss adjustment expenses, the latter of which require actuarial 

technique such as the Chain Ladder and Bornheutter-Ferguson methods in estimation of 

reserves. The main assumptions underlying such techniques relate to historical 

experience, including the development of claim estimates, losses incurred and paid. 

(b)  Average number of claims 

Is an analysis of assumption changes based on average costs per claim and number of 

claims, etc. However, such estimates are forecasts of future outcomes, and actual results 

could differ. The main assumptions underlying such techniques relate to historical 

experience, including the development of claim estimates, number of claims that affect the 

amount of claims. 
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(หน่วย: บาท) 
 2560 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั
รถยนต ์ ประกนัภยัอ่ืน 

รวมการ
ประกนัภยั การลงทุน รวม 

เบ้ียประกนัภยัรับ 6,335,029,058 5,986,227,701 12,321,256,759 - 12,321,256,759 
      
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 3,986,596,762 2,961,173,057 6,947,769,819 - 6,947,769,819 
      
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 4,009,305,907 2,958,339,619 6,967,645,526 - 6,967,645,526 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ         
เอาประกนัภยัต่อ 758,348,081 841,895,541 1,600,243,622 - 1,600,243,622 

รายไดจ้ากการลงทุน - - - 497,987,072 497,987,072 
รายไดอ่ื้น 11,368,101 8,556,336 19,924,437 - 19,924,437 
รวมรายได้ 4,779,022,089 3,808,791,496 8,587,813,585 497,987,072 9,085,800,657 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,978,646,622 1,103,413,767 4,082,060,389 - 4,082,060,389 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,059,207,561 912,497,629 1,971,705,190 - 1,971,705,190 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 710,108,682 501,075,051 1,211,183,733 - 1,211,183,733 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 4,747,962,865 2,516,986,447 7,264,949,312 - 7,264,949,312 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   1,060,095,817 13,517,854 1,073,613,671 
รวมค่าใช้จ่าย   8,325,045,129 13,517,854 8,338,562,983 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้   262,768,456 484,469,218 747,237,674 
ภาษีเงินได ้     (128,796,203) 
กาํไรสําหรับปี     618,441,471 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริการอ่ืน ๆ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี ถึง 6 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 

จ่ายชาํระภายใน:   
ภายใน 1 ปี 67.5 49.8 
มากกวา่ 1 ปี 35.5 35.6 
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(c)  Average settle claim expenses 

Analysis of assumption changes of claim liabilities in the part of settle claim expenses. 

while giving assumptions of the claims incurred but not yet reported (IBNR), and 

unallocated loss adjustment expenses are constants. 

(d)  Average claim adjustment expenses 

The Company estimates the unallocated loss adjustment expenses (ULAE) based on 

claim department’s incurred expenses, for example, salaries and employee benefits, 

premises and equipment expenses and technology costs, which is set as a ratio of ULAE 

to claims paid, use these information for assumption changes of average claim adjustment 

expenses.

32. Risk management 

32.1 Credit risk 

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a 

counterparty’s inability to comply with the terms of a financial instrument or obligations 

specified in the contract. The Company is exposed to credit risk primarily with respect to 

bond, premium receivables, reinsurance asset - loss reserves, receivables from reinsurance 

contracts and loans. The Company’s maximum exposure to credit risk is limited to the book 

value less allowance for doubtful debt as presented in the statement of financial position. 

 According to the Company’s credit risk management policy, the Company specifies the level 

of credit limit that corresponds to each individual debtor in terms of the income and source 

of income, or financial burdens, and then arrange the credit term to be short-term to                  

mid-term in order to suit with the Company’s source of fund. The policy also establishes 

procedures for collection and adjustment of interest rate to be in line with market rate. 

32.2 Market price risk 

 Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities 

prices may have an effect on the Company’s financial position. The Company had no 

financial instruments denominated in foreign currencies, market risk is therefore confined 

only to interest rate risk and equity position risk. 

 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial assets and liabilities will fluctuate due 

to changes in market interest rates. 

 The Company has managed interest rate risk by classify investment in debt securities into 

held to maturity securities or available for sale securities, while portfolio duration is managed 

to be in moderate level by controlling duration of individual bond. Besides, the Company 

conducts the stress test to examine the effect on the sufficiency of capital and the change of 

asset back per insurance liabilities ratio. 
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร การพฒันาระบบและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาํนวน 27.4 ลา้นบาท (2560: 11.2 ลา้นบาท) 
30.3 การคํา้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 

16.9 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ (2560: 17.3 ลา้นบาท) 
30.4 คดีฟ้องร้อง 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีคดีท่ีถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 425.5 ลา้นบาท (2560: 661.1 ลา้นบาท) การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและ
บริษทัฯคาดว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้บนัทึกสํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการ                 
เอาประกนัภยัต่อในงบการเงินเป็นจาํนวน 170.5 ลา้นบาท (2560: 194.6 ลา้นบาท) 

31.  ความเส่ียงของบริษัทประกนัวนิาศภัย 
 บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงจากการรับประกนัภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ

รับประกนัภยัทั้งต่อฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 
(ก) การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดให้
พิจารณาอยา่งละเอียดถึงระดบัความเส่ียงภยัท่ีรับโอนว่าอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯรับความเส่ียงไดห้รือไม่ 
โดยอิงจากคู่มือและอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีกาํหนดข้ึน มีการติดตามและควบคุมการกระจายตวัของความ
เส่ียงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตวัทั้งในทางภูมิศาสตร์และประเภทของความเส่ียง สาํหรับความ
เส่ียงภยัท่ีอยู่ในระดบัสูงเกินกว่าบริษทัฯจะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงลาํพงั บริษทัฯไดจ้ดัการให้มีการ
ถ่ายโอนความเส่ียงผ่านการทาํประกันภัยต่อ นอกจากน้ี บริษัทฯยงัมีการบริหารสัดส่วนการรับ
ประกนัภยัใหมี้สดัส่วนของการประกนัภยัประเภทต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

(ข) การจดัการสินไหมและการตั้งสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการตั้ งสํารองค่าสินไหมทดแทน และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ียอมรับโดยทัว่ไปในการคาํนวณสํารองสินไหมทดแทนและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานกาํกบัดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเงิน
สาํรอง พิจารณาปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสาํรองของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าเงินสํารองท่ีตั้ งไวอ้ยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผลและเพียงพอสําหรับภาระผูกพนัท่ีบริษัทฯมีต่อ                 
ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

266 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



44

 As at 31 December 2018 and 2017, significant financial assets and financial liabilities 
classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial 
assets and financial liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the 
maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

 (Unit: Million Baht) 

2018 

Fixed interest rates    

The repricing period or maturity date    

Within

1 year 

>1 - 5

years 

Over

5 years 

Floating

interest rate Total 

Interest

rate 

     (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalents 80.0 - - 161.4 241.4 0.0 - 1.8 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 1,199.4 1,409.1 427.5 - 3,036.0 0.2 - 6.5 

 Private enterprise debt securities 779.8 2,495.0 293.8 - 3,568.6 1.8 - 8.0 

 Deposits at financial institutions 540.4 - - - 540.4 0.9 - 1.7 

Loans  9.8 - - - 9.8 3.3 - 8.0 

(Unit: Million Baht) 

2017 

Fixed interest rates    

The repricing period or maturity date    

Within

1 year 

>1 - 5

years 

Over

5 years 

Floating

interest rate Total 

Interest

rate 

     (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalents 50.0 - - 383.3 433.3 0.0 - 1.4 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 896.1 1,455.2 654.7 - 3,006.0 1.1 - 4.6 

 Private enterprise debt securities 359.3 2,567.4 294.4 - 3,221.1 1.5 - 6.0 

 Deposits at financial institutions 560.3 - - - 560.3 0.8 - 1.1 

Loans  12.2 - - - 12.2 3.3 - 8.0 

Cash, premium receivables, investments in equity securities, reinsurance assets, receivables 

from reinsurance contracts, insurance contract liabilities - loss reserves and amounts due to 

reinsurers are assets and liabilities which no interest rate. So they do not expose to the risk 

from the changes in market interest rates. 
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(ค) การบริหารการประกนัภยัต่อ 

 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางสําหรับบริหารความเส่ียงจากการทาํประกันภัยต่อ ซ่ึงมีการกําหนด
กระบวนการคดัเลือกแผนประกนัภยัต่อท่ีเหมาะสม การนาํไปปฏิบติัใช ้การตรวจสอบและติดตาม การ
ทบทวน การควบคุม และการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึง
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ รวมถึงขนาดและความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเส่ียงจากการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกดัการกระจุกตวัสาํหรับภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกนัภยัต่อและมีการ
เฝ้าติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการกระจุกตวัท่ีอาจจะเกิดจากผูรั้บประกนัภยัต่อรายหน่ึงรายใด 
มีมากเกินไป อีกทั้งยงัมีการพิจารณาสัดส่วนท่ีจดัสรรให้กับผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีเป็นผูน้ําในแต่ละ
สญัญาใหมี้ความเหมาะสมกบัขนาดของภยัท่ีเอาประกนัภยัต่อ 

 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 โดยแยก
ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 2560 
 สาํรอง            

เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา         

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
อคัคีภยั 597.0 (148.7) 448.3 593.3 (140.8) 452.5 
ทางทะเลและขนส่ง 27.8 (18.3) 9.5 25.0 (13.6) 11.4 
รถยนต ์ 3,031.7 (1,123.1) 1,908.6 3,171.3 (1,167.8) 2,003.5 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 912.8 (419.9) 492.9 891.7 (374.6) 517.1 
เบด็เตลด็ 1,304.3 (916.6) 387.7 1,185.0 (841.0) 344.0 
รวม 5,873.6 (2,626.6) 3,247.0 5,866.3 (2,537.8) 3,328.5 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2561 2560 
 สาํรอง            

ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 212.0 (97.9) 114.1 211.1 (86.6) 124.5 
ทางทะเลและขนส่ง 41.4 (28.6) 12.8 36.7 (23.8) 12.9 
รถยนต ์ 2,256.0 (871.2) 1,384.8 1,344.0 (504.0) 840.0 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 272.5 (145.8) 126.7 343.3 (139.1) 204.2 
เบด็เตลด็ 2,051.7 (1,859.2) 192.5 1,274.4 (1,046.2) 228.2 
รวม 4,833.6 (3,002.7) 1,830.9 3,209.5 (1,799.7) 1,409.8 
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Equity position risk

Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity securities will result 

in fluctuations in revenues and in the value of financial assets. 

As at 31 December 2018 and 2017, the Company has risk from its investments in securities 

of which the price will change with reference to market conditions. 

The Company has managed equity position risk by setting up the limit of risk and monitoring 

the risk from investment to be aligned with the risk limitations established, including 

investment proportion, concentration, and value at risk. In addition, the stress test has been 

done to monitor the overall impact to the capital fund. 

32.3 Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets 

and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in 

the occurrence of a financial loss.

For liquidity risk management, the Company allocates the specified investment proportion in 

the liquid assets to ensure that sufficient liquidity is available for normal business operation. 

In case of large claim to be paid, related department will coordinate and give advance notice 

to the investment department to ensure that sufficient fund will be available for payment of 

such claims. In addition, the Company regularly monitors the liquidity ratios to ensure that 

the overall liquidity risk of the Company is low. 

2692018 ANNUAL REPORTMuang Thai Insurance Public Company Limited



46 

 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการเอาประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและ
ความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ี        
คาดไว ้
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 

 
สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน      
ท่ีเปล่ียนแปลง 
ก่อนการรับ
ประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน      
ท่ีเปล่ียนแปลง 
หลงัการรับ
ประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อน           
ภาษีเงินได ้         

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 56.1 20.4 20.4 16.4 
 ลดลงร้อยละ 1 (56.1) (20.4) (20.4) (16.4) 
จาํนวนเคลมเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 53.3 19.4 19.4 15.5 
 ลดลงร้อยละ 1 (53.3) (19.4) (19.4) (15.5) 
ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีตกลงแลว้เฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 46.1 16.6 16.6 13.3 
 ลดลงร้อยละ 1 (46.1) (16.6) (16.6) (13.3) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 2.0 2.0 2.0 1.6 
 ลดลงร้อยละ 1 (2.0) (2.0) (2.0) (1.6) 

ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการทดสอบความอ่อนไหวและภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงของบริษทัฯ 
ก่อนการรับประกนัภยัต่อและหลงัการรับประกนัภยัต่อ ประกอบดว้ย อตัราสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน อตัราค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้และปัจจยัพฒันาการค่า
สินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน โดยมีวิธีการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย 
เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติของค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย ในขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี 
โดยทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ ตอ้งประมาณการปัจจยัพฒันาการสินไหมทดแทน 
สาํหรับสาํรองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสามส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน
และบริษทัฯ ได้รับรายงานความเสียหายแลว้ ส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่ยงัไม่ได้รับ
รายงาน และส่วนของค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัในการประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นตน้ โดย               
ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีตซ่ึงไดแ้ก่ 
การเปล่ียนแปลงประมาณการ สํารองค่าสินไหมทดแทน ประสบการณ์การจ่ายชาํระค่าสินไหม
ทดแทนของบริษทัฯ   
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As at 31 December 2018 and 2017, the periods to maturity of cash and cash equivalents, 

investment in securities and loans counting from the financial position date are as follow. 

(Unit: Million Baht) 

2018 

At call 

Within 1 

year 

>1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Assets       

Cash and cash equivalents 160.9 80.0 - - 0.5 241.4 

Investments in securities 3,907.7 2,519.6 3,904.1 721.3 53.4 11,106.1 

Loans - 9.8 - - - 9.8 

(Unit: Million Baht) 

2017 

At call 

Within 1 

year 

>1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Assets       

Cash and cash equivalents 383.2 50.0 - - 0.7 433.9 

Investments in securities 3,873.8 1,815.7 4,022.6 949.1 55.0 10,716.2 

Loans - 12.2 - - - 12.2 

For most premium receivables, reinsurance assets and receivables from reinsurance 

contracts are not yet due or overdue not more than 1 year, whereas most insurance contract 

liabilities - loss reserves and amounts due to reinsurers are due within 1 year.
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(ข) จาํนวนเคลมเฉล่ีย 

เป็นการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติของจาํนวนค่าสินไหมทดแทนเฉล่ียต่อคร้ังและจาํนวนคร้ัง
ของค่าสินไหม เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม ประมาณการดงักล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึง
อาจแตกต่างกบัผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงได ้ โดยขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ดงักล่าวประกอบดว้ยขอ้มูลในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงประมาณการ จาํนวนคร้ังของค่าสินไหม
ทดแทน ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงจาํนวนค่าสินไหมทดแทน 

(ค) ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีตกลงแลว้เฉล่ีย 

วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติของภาระผูกพนัด้านสินไหมทดแทนเฉพาะในส่วนของการ
เปล่ียนแปลง ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีตกลง ในขณะท่ีใหข้อ้สมมติในส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บรายงานและส่วนของค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนคงท่ี  

(ง) ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมเฉล่ีย 

บริษทัฯมีการประมาณการค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้จากขอ้มูล
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนกังาน ค่าใชจ่้ายอาคาร
สถานท่ีและค่าใชจ่้ายดา้นระบบสารสนเทศ เป็นตน้ โดยกาํหนดเป็นอตัราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทน
จ่าย และนาํขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมเฉล่ีย 

32. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
32.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 ความเส่ียงดา้นเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ีคู่สัญญา             
ของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินหรือภาระผกูพนัท่ีระบุ            
ไวใ้นสัญญา บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตราสารหน้ี เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์าก
การประกนัภยัต่อ - สํารองค่าสินไหมทดแทน ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อและเงินให้กูย้ืม จาํนวนเงิน
สูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้เครดิต คือ มูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดง
อยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 นโยบายในการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต คือ บริษทัฯมีการกาํหนดระดบัวงเงินสินเช่ือให้เหมาะสมกบั             
ผูกู้ห้รือลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากจาํนวนรายได ้ท่ีมาของรายได ้ภาระทางการเงินอ่ืน เป็นตน้ จดัอายุ
การใหสิ้นเช่ืออยูใ่นระยะสั้นถึงปานกลาง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ รวมถึงมีขั้นตอนใน
การติดตามทวงถามและปรับอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด  
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32.4 Fair value of financial instruments 

 As at 31 December 2018 and 2017, the Company had financial assets measured at fair 
value, and had financial assets measured at cost but have to disclose fair value, using 
different levels of inputs as following: 

(Unit: Million Baht) 

2018 

 Carrying Fair value 

amount Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value 

Available-for-sale investments  

Government and state enterprise securities 1,005.6 - 1,005.6 - 1,005.6 

Private debt securities 3,067.7 - 3,067.7 - 3,067.7 

Equity securities 1,565.7 1,565.7 - - 1,565.7 

Mutual funds 2,341.9 1,856.1 485.8 - 2,341.9 

Warrants 0.1 0.1 - - 0.1 

Assets for which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 241.4 - 241.4 - 241.4 

Held-to-maturity investments       

Government and state enterprise securities 2,030.4 - 2,078.9 - 2,078.9 

Private debt securities 500.9 - 512.6 - 512.6 

Deposits at financial institutions 540.4   540.4 - - 540.4 

Other investments 53.4 - - 97.0 97.0 

Loans 9.8 - - 9.5 9.5 

 (Unit: Million Baht) 

2017 

 Carrying Fair value 

amount Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments   

Government and state enterprise securities 639.0 - 639.0 - 639.0 

Private debt securities 2,777.4 - 2,777.4 - 2,777.4 

Equity securities 1,567.2 1,567.2 - - 1,567.2 

Mutual funds 2,306.6 1,865.0 441.6 - 2,306.6 

Assets for which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 433.9 433.9 - - 433.9 

Held-to-maturity investments       

Government and state enterprise securities 2,367.0 - 2,452.2 - 2,452.2 

Private debt securities 443.7 - 466.3 - 466.3 

Deposits at financial institutions 560.3 560.3 - - 560.3 

Other investments 55.0 - - 96.5 96.5 

Loans 12.2 - - 11.2 11.2 
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32.2 ความเส่ียงด้านตลาด 
 ความเส่ียงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษัทฯอาจได้รับความเสียหายอันสืบเน่ืองมาจากการ

เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความเส่ียงดา้นตลาด 
จึงมีเพียงความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

  นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯมีนโยบายถือตราสารหน้ีจนครบอายหุรือถือไว ้         
เผื่อขาย โดยบริหารพอร์ตตราสารหน้ีของบริษทัฯให้มีอายุตราสารหน้ีคงเหลือเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง
จนเกินไป มีการกาํหนดอายุของตราสารหน้ีแต่ละประเภท นอกจากน้ี ยงัมีการทาํการทดสอบภาวะวิกฤต
เพื่อดูผลกระทบต่ออตัราความเพียงพอของเงินกองทุนและอตัราสินทรัพยห์นุนหลงัต่อหน้ีสินตามสัญญา
ประกนัภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีท่ี
ครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 80.0 - - 161.4 241.4 0.0 - 1.8 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  1,199.4 1,409.1 427.5 - 3,036.0 0.2 - 6.5 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 779.8 2,495.0 293.8 - 3,568.6 1.8 - 8.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  540.4 - - - 540.4 0.9 - 1.7 

เงินใหกู้ย้มื  9.8 - - - 9.8 3.3 - 8.0 
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 The fair value hierarchy of financial assets and financial liabilities presents according to Note 

4.20 to financial statements. 

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the 

financial assets. The Company establishes the fair value of its financial instruments by 

adopting the following methods: 

a) Fair value of cash, cash equivalents and deposit at financial institutions are 

approximated their carrying value. 

b) Investments in debts securities (government and state enterprise securities and private 

debt securities), their fair value is generally derived from quoted market prices or 

determined by using the yield curve as announced by the Thai Bond Market 

Association.

c) For investments in equity securities and warrants, their fair value is derived from 

quoted market price. Fair value of investments in mutual funds is derived from quoted 

market price or determined by using the net asset value as announced by asset 

management companies. For investment in non-marketable securities, fair value is 

determined using valuation technique i.e. discounted cash flow analysis with discount 

rates equal to prevailing rate of return for similar securities and relevant risks. 

d) Fair value of loans is estimated by discounting expected future cash flow by the 

current market interest rate of the loans with similar terms and condition. 

33. Capital management 

  The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it has an 

appropriate financial structure in order to continue its business as a going concern, to 

provide a return to its shareholders and other related parties, and to maintain risk-based 

capital in accordance with Declaration of the OIC. 

34. Events after the reporting period 

  On 27 February 2019, the Board of Directors’ Meeting passed a resolution to propose to the 

Annual General Meeting of the Shareholders for approval dividends in respect of the 

operating results for the year 2018 at Baht 2.82 per share, amounting to a total dividend of 

Baht 166.38 million. 

35. Approval of financial statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 27 February 2019.
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 50.0 - - 383.3 433.3 0.0 - 1.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  896.1 1,455.2 654.7 - 3,006.0 1.1 - 4.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 359.3 2,567.4 294.4 - 3,221.1 1.5 - 6.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  560.3 - - - 560.3 0.8 - 1.1 

เงินใหกู้ย้มื  12.2 - - - 12.2 3.3 - 8.0 

เงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญา
ประกนัภยัต่อ หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - สํารองค่าสินไหมทดแทน และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ        
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคาจะ
เปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย  ์บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกัด          
ความเส่ียงและติดตามความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นกรอบของขีดจาํกดัความเส่ียงต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไว้
เป็นประจาํ เช่น สัดส่วนการลงทุน การกระจุกตวั และอตัราการคาํนวณมูลค่าความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึง              
มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อดูผลกระทบต่อเงินลงทุนและสถานะกองทุนของบริษทัฯในภาพรวม 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

276 รายงานประจ�าปี 2561 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



50 

32.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

  นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ บริษัทฯมีการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมี                
สภาพคล่องสูงตามสัดส่วนท่ีไดมี้การกาํหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ ส่วนกรณีท่ีอาจตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนท่ีสูงจะมีการประสานงานภายในและ
แจง้ให้ฝ่ายลงทุนทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถแปลงการลงทุนเป็นเงินสดไดเ้พียงพอและทนัต่อการชาํระ
สินไหมดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการติดตามสดัส่วนสภาพคล่องอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูใ่นเกณฑต์ํ่า 

  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2561 และ  2560 วันท่ีครบกําหนดของเ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด                     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160.9 80.0 - - 0.5 241.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,907.7 2,519.6 3,904.1 721.3 53.4 11,106.1 
เงินใหกู้ย้มื - 9.8 - - - 9.8 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 383.2 50.0 - - 0.7 433.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,873.8 1,815.7 4,022.6 949.1 55.0 10,716.2 
เงินใหกู้ย้มื - 12.2 - - - 12.2 

  สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ ส่วนใหญ่
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะท่ีหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรองค่าสินไหม
ทดแทน และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 
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32.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และ               

มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2561 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 1,005.6 - 1,005.6 - 1,005.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,067.7 - 3,067.7 - 3,067.7 
ตราสารทุน 1,565.7 1,565.7 - - 1,565.7 
กองทุนรวม 2,341.9 1,856.1 485.8 - 2,341.9 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 0.1 0.1 - - 0.1 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 241.4 - 241.4 - 241.4 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,030.4 - 2,078.9 - 2,078.9 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 500.9 - 512.6 - 512.6 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 540.4   540.4 - - 540.4 

เงินลงทุนทัว่ไป 53.4 - - 97.0 97.0 
เงินใหกู้ย้มื 9.8 - - 9.5 9.5 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 639.0 - 639.0 - 639.0 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,777.4 - 2,777.4 - 2,777.4 
ตราสารทุน 1,567.2 1,567.2 - - 1,567.2 
กองทุนรวม 2,306.6 1,865.0 441.6 - 2,306.6 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433.9 433.9 - - 433.9 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,367.0 - 2,452.2 - 2,452.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 443.7 - 466.3 - 466.3 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 560.3 560.3 - - 560.3 

เงินลงทุนทัว่ไป 55.0 - - 96.5 96.5 
เงินใหกู้ย้มื 12.2 - - 11.2 11.2 

  การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.20 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินทรัพยท์างการเงิน โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  
ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชน) แสดงมูลค่า

ยติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน

กองทุนรวมแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บคิดลด
ดว้ยอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง) เงินให้กูย้ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดของเงินใหกู้ย้มืท่ีมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขคลา้ยคลึงกนั 
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33. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคห์ลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปีใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2561 จาํนวน 2.82 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 166.38 ลา้นบาท  

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 

Notes to Financial Statements
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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Company Profile
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย		จ�ำกัด	(มหำชน)
ชื่อย่อ	 MTI	
ทะเบียนเลขที่	 0107551000151
ประกอบธุรกิจ	 รับประกันวินาศภัย
สถานที่ตั้ง	 เลขที่	252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2665	4000,	0	2290	3333
โทรสาร	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033
เว็บไซต์	 www.muangthaiinsurance.com
ทุนจดทะเบียน	 590,000,000	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 590,000,000	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 59,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	 10	บาท

นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)
สถานที่ตั้ง	 เลขที่	252/6	อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอนโดมิเนียม	ชั้น	7
	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2693	3990-9
ประเภทธุรกิจ	 โรงแรมและรีสอร์ต
ทุนจดทะเบียน	 4,830,000,000	บาท
ทุนที่ช�าระแล้ว	 4,794,064,050	บาท
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	96,000,000	หุ้น
	 หุ้นบุริมสิทธิ	383,406,405	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	10,983,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.29	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 หุ้นบุริมสิทธิ	43,094,365	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	8.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ11.28	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ชื่อบริษัท	 ST-MUANGTHAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
สถานที่ตั้ง	 ถนนสามแสนไทย	บ้านอานุ	หน่วย	18	นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.	ลาว
โทรศัพท์	 +856	2021253079
อีเมล	 Admin@stmuangthai.com
Facebook	 www.facebook.com/STMTI
ประเภทธุรกิจ	 รับประกันภัย
ทุนจดทะเบียน	 32,000,000,000	กีบ
ทุนช�าระแล้ว	 32,000,000,000	กีบ
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	1,600,000	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	160,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	 0	2009	9000
โทรสาร	 0	2009	9991
SET	Contact	Center	 0	2009	9999
อีเมล	 SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์	 http://www.set.or.th/tsd
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	 ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	 นางนงลักษณ์		พุ่มน้อย
	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4172
	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	 0	2264	0777
โทรสาร	 0	2264	0789-90
อีเมล	 ernstyoung.thailand@th.ey.com
เว็บไซต์	 www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมาย	ปุณยฤทธิ์	จ�ากัด
	 22	ซอยสุนทรศารทูล	(อ่อนนุช	21/1)	สุขุมวิท	77	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์	 0	2730	6969-76
โทรสาร	 0	2730	6967-68
ที่ปรึกษาทางการเงิน	 ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อ	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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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

Investment	in	other	Company	with	more	than	10%	hold	of	the	total	shares	that	had	been	sold
Company	Name	 Muang	Thai	Real	Estate	Public	Company	Limited
Address	 252/6,	7th	Fl.,	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	rigistered	capital
Company	Name		 ST-MUANG	THAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
Address	 Rue	Samsenthai,	Ban	Anu	Unit	18,	Vientiane	Capital,	Lao	People’s	Democratic	Republic
Telephone	 +856	2021253079
e-Mail	 Admin@stmuangthai.com
Facebook	 www.facebook.com/STMTI
Type	of	Business	 Insurance
Authorized	Registered	Capital	 32,000,000,000	Lao	Kip
Paid-up	Capital	 32,000,000,000	Lao	Kip
Issued	Shares	 Ordinary	Shares	1,600,000	Shares
Shares	Held	 Ordinary	Shares	160,000	Shares,	representing	10%	of	registered	capital

Reference
Transfer Agent and Registrar	 Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Bangkok	10400
Telephone	 0	2009	9000
Facsimile	 0	2009	9991
SET	Contact	Center	 0	2009	9999
e-Mail	 SETContactCenter@set.or.th
Website	 www.set.or.th/tsd
Proxy	 None
Auditor	 Mrs.	Nonglak		Pumnoi,
	 C.P.A.,	Registration	No.	4172
	 EY	Office	Limited
	 33th	Fl.,	Lake	Ratchada	Office	Complex	Building,
	 193/136-137,	Ratchadaphisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110
Telephone	 0	2264	0777
Facsimile	 0	2264	0789-90	
e-Mail	 ernstyoung.thailand@th.ey.com
Website	 www.ey.com
Legal Advisor	 Punyariddhi	Law	Office	Co.,	Ltd.
	 22	Soi	Soonthornsaratoon	(On	Nut	21/1),	Sukhumvit	77,	Suanluang	Sub-District,	Suanluang	District,	Bangkok	10250
Telephone	 0	2730	6969-76
Facsimile	 0	2730	6967-68
Financial Advisor	 None
Financial Institute	 Kasikorn	Bank	Public	Company	Limited
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