


เมืองไทยประกันภัย เราปฏิบัติกับทุกคนเหมือนคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงานทุกระดับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม ด้วยความจริงใจ เพราะเราเชื่อว่า ความจริงใจ คือหลักการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

รวมถึงการท�ากิจกรรมดี ๆ เพ่ือสังคม ครอบครัวแห่งรอยยิ้มนี้จะร่วมกันพัฒนาองค์กร
ให้เติบโตเคียงคู่การรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่ทุกคนเชื่อใจ มั่นใจ

และให้การยอมรับดั่งสโลแกน “ย้ิมได้ เม่ือภัยมา”

Muang Thai Insurance, as an insurance company, treats everyone at all level like family
whether they are a customer, employee, stakeholders and society with our sincere heart as we believe that

sincerity is a crucial philosophy in order to run a business, as well as collaborative activities to improve
the society’s condition.  This smiley family, MTI family, promises to develop the company together with

sustainable corporate social responsibility and becomes a trusted 
and assured insurance organisation, following the slogan “Smile Over Trouble”.

We are family
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วิสัยทัศน์
ผู้น�าทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง

เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

VISION
To be the Most Preferred Insurance Partner

Providing Outstanding Solutions

พันธกิจ
 • เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ

 • สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืน
  และมีผลก�าไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

 • มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์
  ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ และการด�าเนินงาน
  อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 • เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วยในอันดับต้น ๆ

MISSION
 • Be a Customer Centric Organization.

 • Optimize Shareholder’s Value through Sustainable and Profitable   
  Growth with Sound Risk Management.

 • Emphasize Continuous Improvement through Value Added Products,
  Service Excellence, and Operational Efficiency.

 • Commit to Corporate Governance and Social Responsibilities.

 • Be an Employer of Choice.



ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
Company History

20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนว
หน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 
(มหาชน)” การเปิดบนัทึกหน้าใหม่ในครัง้น้ี เกิดจาก “การควบกิจการ
ระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท เมือง
ไทยประกันภัย จ�ากัด” เป็นการผนึกก�าลังครั้งประวัติศาสตร์ของ
ธุรกิจประกันวินาศภยั เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง และศกัยภาพในการ
แข่งขนัทางธุรกิจ และการให้บรกิาร โดยรวมความเชีย่วชาญของทัง้ 
2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการ
แสดงความพร้อมเพ่ือสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกัน
ภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้าหมายและความมุ่งม่ันเพ่ือก้าวสู่การเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยชั้นน�าอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทท่ีมีความมั่นคง มี
ความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยของคนไทยทีม่กีารบรหิารงานด้วยหลกัจรยิธรรมและความ
โปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจาก
ลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ใน
ความเป็นบรษิทัประกันวินาศภัยของคนไทย เน้นการบรหิารงานด้วย
ความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมใจกันรักษาไว้
อย่างต่อเนื่อง จากการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการ
ให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ท�าให้ชื่อ
เสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการรองรับ
ความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตร ตลอดจนยังได้ปรับ
กระบวนการในการท�างาน เพื่อรองรับการปรับตัวของอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะในส่วนของช่องทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีได้รับ
ความสนใจ และมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย ให้มากยิ่งขึ้น นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่น Muang Thai Friends Club เพื่อ
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร และลูกค้า ให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น 
ตลอดทั้งยังมุ่งเน้นให้เป็นช่องทางในการสร้างฐานลูกค้าใหม่เพ่ิม
ขึ้นอีกด้วย

ภายใต้การน�าของคุณนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอกย�้าความเชื่อมั่นและช่วยให้บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ด้วยการ
เปิดตัวแคมเปญ “เชื่อแป้ง” อันเป็นกลยุทธ์การตลาดแบบ CEO 
Marketing เพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทุกท่านว่า เมืองไทย
ประกันภัย จะเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยแบ่งเบาทุกท่าน เมื่อเวลาเกิดภัย 
และเราจะยังคงเดินหน้าเพ่ือสร้างความอุ่นใจ ไปพร้อมกับรอยย้ิม
ของทุกคน ดังสโลแกน... “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา”
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20 June 2008 marked the first step of “Muang Thai Insurance Public Company 
Limited (MTI)” as a leading Non-Life insurance company in Thailand.  Born 
out of “the amalgamation between Phatra Insurance Public Company Limited 
and Muang Thai Insurance Company Limited”, Muang Thai Insurance Public 
Company Limited is a milestone in the country’s Non-Life insurance history 
because it has perfectly combined the expertise of the two firms boosting 
both strength and potential therein.  So, the Company is indeed clearly well 
prepared for the policy to liberalize insurance industry in the near future.

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

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

In 2019, the Company established a new creative thing for customers’, 
partners’ and alliances’ needs.  Also, MTI developed the method of working 
operations in order to adapt with an unpredictable challenging environment, 
especially in e-commerce platform which has become a game changer 
to customers’ behaviour. Furthermore, the Company launched a new                  
application, Muang Thai Friends Club, to improve its relationship between 
the corporate and clients, also focusing on advanced opportunity to tap 
new customer base.

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

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

2562 I 2019       2561 I 2018       2560 I 2017

ส่วนของเจ้าของ / Equity
ล้านบาท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ / Net Premium Written
ล้านบาท / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับรวม / Gross Premium Written
ล้านบาท / Million Baht

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** 
/ Capital Adequacy Ratio**
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Summary
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หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

	 ข้อมูลสําคัญทางการเงินของบริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จํากัด	(มหาชน)	 2562/2019 2561/2018 2560/2017
 เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  13,354.3   12,421.6 12,321.3  

 เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  13,268.2   12,256.2 12,103.0     

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  7,343.4   6,837.2 6,947.8     

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  6,903.4   6,918.8 6,967.6    

 ก�าไรจากการรับประกันภัย Underwriting Profit  29.7   5.0 262.8      

 รายได้และก�าไรจากการลงทุน Investment Income and 505.9   497.7   484.4 
  Gains on Investment                   

 ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ Profit before Income Tax  535.6   502.7   747.2           

 ก�าไรสุทธิ Net Profit  425.8   415.6   618.4         

 เงินส�ารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve   6,609.9   5,873.6   5,866.3            

 ส่วนของเจ้าของ Equity  5,567.6   5,265.4   5,357.6         

 หนี้สินรวม Total Liabilities  17,639.8   16,639.8   14,701.8             

 สินทรัพย์รวม Total Assets  23,207.4   21,905.2   20,059.4             

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht    

	 เทียบต่อหุ้น	 Per	Share	 2562/2019 2561/2018 2560/2017
 มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  94.37   89.24  90.81             

 ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  7.22   7.04   10.48       

 เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend  Per Share*  2.90   2.82   4.30      

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

 ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  108.00   141.00   140.00     

 ราคาหุ้นต�า่สุด Lowest  Share Price  79.00   95.00   128.50       

 ราคาหุ้น ณ วันส้ินปี Share Price at Year-End  85.00   97.00   140.00       

 ราคาปิด/ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times)  11.78   13.77   13.36         

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

	 อัตราส่วนทางการเงิน	 Financial	Ratio	 2562/2019 2561/2018 2560/2017
 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** Capital Adequacy Ratio** 355% 362% 414%  

 อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net 5.8% 6.1% 8.9%
   Premium Written    

 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (average) 1.9% 2.0% 3.1%  

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) Return on Equity (average) 7.9% 7.8% 12.0%  

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times) 316.8% 316.0% 274.4% 

หมายเหต ุ * อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562  
               ** อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2562  
Remark :  *  To be approved by the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders  
             **  Capital Adequacy Raito under Risk-Based Capital as at 30 September 2019 
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Greetings to all, In 2019, many of you would predict that the 2019th 

year would be a difficult year for every industry which somehow 
that fact was true.  However, there was some kind of businesses 
that could adjust to a new situation and improve the work system 
until they were the survival to the challenging competition amongst 
Non-Life insurance industries.  We have seen lots of organisational 
news that modified the adjustment of the organisational system.  
We have seen news of the merger of many insurance companies.  
We have seen news of a joint venture from international investors.  
All of the news mentioned have showed that every business is 
creating its strengths, which when the businesses reach to the 
strongest stage, that also affects the country’s economic in a 
positive and stronger way.

With regard to the prediction of businesses’ direction in 2020, 
many of you would still have concerns on continuing issues from 
the last year, for instance, the trade war effect of the world’s large 
countries as well as political crisis in many countries worldwide, 
Furthermore, the PM 2.5 pollution and the outbreak of 2019-novel 
coronavirus disease (COVID-19) that causes the whole world and 
is spreading in multiple countries around the world at the same 
time as the death toll from the virus outbreak had climbed.  Those 
factors mentioned have been a major impact to the growth of any 
global industries.    

However, it seems to me that in every challenging situation, 
there are some opening opportunities to challenge. For Thailand, 
the opportunities might be brought by government support in a 
mega project in order to drive the country’s economic growth.                        
For example, double track railway, high-speed rail and Eastern 
Economic Corridor (EEC) which could enhance earnings from 
foreign investors. Moreover, as the adjustment of the organisational 
sector had impacted on the businesses’ direction since then, 
the businesses themselves must be ready to tackle with any                  
unpredictable uncertainties and also be compatible with new 
digital technologies which will be directly affected to the business 
operation and customer behaviour.      

From now on, a person who could survive in this challenging world 
is the one who could adjust to the surroundings and see a crisis 
as an opportunity because no matter how the economic or social 
situation will be, we all still have to keep moving on in our lives 
which is the same to the businesses that must be run based on 
the precaution. 
   
Shortly, I wish you all the best of luck and success in the coming 
year and always. Muang Thai Insurance Public Company Limited 
promises to continue walking alongside everyone with cooperation 
and healthy friendship that we have always been giving to each 
other. Sincerely.

 Mr. Photipong  Lamsam
 Chairman

สวัสดีครับ ในปี 2562 ท่ีผ่านมา หลายท่านได้คาดคะเนกันไว้ว่าจะเป็น
ปีที่ยากล�าบากในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งแม้จะเป็นจริงเช่นนั้นอยู่บ้างแต่
ก็ยังมีบางธุรกิจท่ีสามารถปรับตัวและพัฒนาระบบการท�างาน กระทั่ง
สามารถเป็นหนึง่ในผูร้อดชวิีตในสถานการณ์ของการแข่งขนัท่ียังคงรนุแรง                
แม้กระท่ังในธุรกิจประกันวินาศภัย เราได้เห็นข่าวการปรับระบบการ
ท�างานของหลายองค์กร เราได้เห็นข่าวการควบรวมของบริษัทประกัน
ภัยหลายแห่ง เราได้เห็นข่าวการเข้ามาร่วมทุนของกลุ่มต่างประเทศ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้คือการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจ ซึ่งในที่สุดแล้วเมื่อธุรกิจ
เข้มแข็งก็ย่อมจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

ส�าหรับการคาดการณ์ทิศทางการด�าเนินธุรกิจในปี 2563 แม้หลาย
ท่านจะยังคงกังวลในเร่ืองต่อเนื่องจากปีท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นสงคราม                   
การค้าของประเทศยักษ์ใหญ่ วิกฤตการเมืองในหลายประเทศท่ัวโลก 
ตลอดจนปัญหาเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 และปัญหาการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่พบผู้ติดเชื้อในหลายประเทศท่ัวโลก ท้ังยัง 
มีผู้เสียชีวิตเป็นจ�านวนมาก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการเติบโตของ
อุตสาหกรรมโลกทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามผมมองว่าในวิกฤตต่าง ๆ เหล่านี้ก็ยังมีโอกาส ส�าหรับ
ประเทศไทยเองโอกาสน้ันอาจเกิดจาก หน่ึง: การสนับสนุนของภาครัฐ
ในโครงการขนาดใหญ่ เพ่ือผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ 
อาทิ การก่อสร้างรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่จะสามารถดึงดูดเม็ดเงินจาก
นักลงทุนต่างประเทศ สอง: จากการปรับตัวของภาคธุรกิจเอง เพราะ
ทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของทุกอุตสาหกรรมจากนี้ไป ต้องสามารถ
ปรับตัวเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่วงหน้า และ
รองรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีจะมีอิทธิพลต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของลูกค้ามากขึ้น

จากน้ีคนที่จะอยู่รอดได้ คือคนท่ีสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว คนที่
สามารถมองวิกฤตให้เป็นโอกาส เพราะไม่ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์ทางสังคมจะเป็นอย่างไร เราทุกคนก็ยังคงต้องด�าเนินชีวิต
ต่อไป ต้องด�าเนนิธุรกิจท่ีมอียู่ต่อไป ทีส่�าคญัต้องตัง้บนพ้ืนฐานของความ
ไม่ประมาท

ท้ายนีผ้มขออวยพรให้ทุกท่านประสบความส�าเรจ็ท้ังในปีน้ีและปีต่อ ๆ ไป 
และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จะยังคงร่วมเดินไป
พร้อมกับทุกท่าน ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ด้วยมิตรไมตรีอันดีที่เรามีให้
แก่กันเสมอมา... ขอบคุณครับ

 
 
 
 นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
 ประธานกรรมการ



สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from the President and Chief Executive Officer
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Greetings to all, Muang Thai Insurance Public Company Limited 
(MTI) will begin this year with a pleasure to our customers, partners, 
stakeholders and all of our employees that have been giving 
their full efforts attentively and carefully.  As a result, in 2019, the 
company performance was great in terms of the growth rate that 
rose steadily.

In 2019, MTI launched a major campaign by the name of                
“Chuer Pang” which means “Believe in Pang”, using CEO                                                                                       
marketing strategy in order to inform the public that MTI is a                             
Non-Life Insurance company owed to Thais which MTI will                                                                                  
understand and be friend to anyone. More importantly, anyone 
could trust that the organisation could give an extra support to 
clients when it comes to an accident.

“When it comes to a disaster situation, the victims could feel totally 
lost.  However, in the darkest night, there is MTI that always got your 
back as our campaign called Believe in Pang, Smile over Trouble”

In 2020, MTI intention was to keep every smile that we promised to 
our customers, including the developmental improvements on our 
work performance to be more efficient and advanced especially 
in digital technology matters that have been playing a key role in 
every corner of the globe. As a result, MTI was ready to develop 
our business for achieving our goals and objectives, to serve all 
type of customers’ needs and also to fulfill partners and alliances 
perfectly as well as better than before.

In 2020, in terms of CSR responsibility, MTI cooperated fully with 
Harvard University, which is one of the most famous institutions in 
the world, in order to conduct a research series which aimed to 
develop to transform Khlong Toei District, Bangkok into a decent 
living area for stronger and sustainable community. As a result, MTI 
will be supporting those events mentioned along with managing an 
event called “MTI’s voluntary workers” which planned for inviting 
the Thais to participate in the event in order to make a massive 
difference to Thailand’s society and to progress the country by 
the beginning of a model by the name of “Zero Waste Thailand”, 
establishing a livable society and creating the role model for          
improving other communities nationwide.

Muang Thai Insurance Public Company Limited will be fully focused 
on the integrity, developmental qualities and services for every 
customer’s experience so that MTI could remain in the top tier of 
Non-Life Insurance institutions which is to win the Thais’ heart and 
to make every victim to have a smile when the disaster happens.

                                             Mrs. Nualphan  Lamsam
              President and Chief Executive Officer

สวัสดีทุกท่านค่ะ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ขอเริ่มต้นปี 
ด้วยการขอบคุณลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตลอดจน
พนักงานของเราทุกคนท่ีทุ่มเทให้กับการท�าหน้าท่ีด้วยความตั้งใจและ
ใส่ใจมาตลอด ท�าให้ปีท่ีผ่านมาเมืองไทยประกันภัยยังคงมีอัตราการ
เติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2562 เมอืงไทยประกันภัย ได้เปิดตวัแคมเปญใหญ่ “เชือ่แป้ง” โดยใช้
กลยุทธ์ CEO Marketing เพื่อตอกย�้าให้สาธารณชนได้รับทราบว่า เมือง
ไทยประกันภัย คือบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย ท่ีพร้อมจะเข้าใจ
และเป็นเพ่ือนกับทุกคน ท่ีส�าคัญทุกคนสามารถเชื่อใจได้ว่าเราจะช่วย
แบ่งเบาภาระของทุกคนเมื่อยามเกิดภัย

“เมื่อเกิดอุบัติภัยขึ้นมา ผู้ประสบภัยจะต้องรู้สึกว่าเขาหมดแล้ว ไม่เหลือ 
อะไรแล้ว ในมุมของความหมดหวังก็ยังมีเรา เมืองไทยประกันภัย                 
เชื่อแป้ง... แล้วคุณจะยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ในปี 2563 บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ท่ีจะรกัษาทกุ ๆ  รอยย้ิมท่ีเราให้
ค�าสัญญาไว้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
โดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีบทบาทมากขึ้นในทุกมุมของ
โลก เมอืงไทยประกันภัยมคีวามพร้อมท่ีจะพัฒนาธุรกิจให้ตอบโจทย์ และ
รองรบัทกุความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ ตลอดจนคูค้่าและพันธมติรได้
ครบทุกด้านและดีขึ้นกว่าเดิม

ในส่วนของการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สังคม ในปี 2563 เมืองไทยประกนัภยั 
ได้จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อ
เสยีงระดบัโลก ด�าเนินการศกึษา วิจยั เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี
ชุมชนคลองเตย กรุงเทพฯ ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
โดยเมืองไทยประกันภัยจะสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว พร้อม
กับการจดักิจกรรม “อาสากล้าใหม่เมอืงไทย” ทีจ่ะเชญิชวนทุกคนในเมอืง
ไทยมาร่วมกันสร้างประโยชน์เพื่อสังคมไทย เพื่อพัฒนาประเทศไทยของ
เรา โดยการเริ่มต้นจากโมเดล “เมืองไทยไร้ขยะ” เพ่ือสร้างสรรค์สังคม
น่าอยู่ และหวังว่าโมเดลดังกล่าวจะสามารถเป็นต้นแบบของการพัฒนา
ชุมชนอื่น ๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือสร้างสังคมดีดี ให้เกิดขึ้นได้ในทุกพ้ืนที่ของ
ประเทศไทย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ศักยภาพ คุณภาพ และการบริการแก่ทุกท่าน เพื่อให้เรายังคงเป็นบริษัท
ประกันวินาศภัยอันดับต้น ๆ ท่ีครองใจประชาชนคนไทย และท�าให้               
ทุกคน “ยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

 

 นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แผนผังการจัดองค์กร
Organization Chart
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5. ฝ่าย Support  
 Bancassurance
 Support  
 Bancassurance   
 Dept.

6. ส�านัก
 การตลาดแบงค์  
 แอสชัวรันส์
 Marketing    
 Bancassurance 
 Office

1. ฝ่าย
 ขายธุรกิจ
 ตัวแทน 1
 Agents 1 Dept.

1. ฝ่ายขาย 
 ธุรกิจนายหน้า 
 ประกันภัย
 Broker
 Business Dept.

1. ฝ่ายขายธุรกิจ
 ตัวแทน 2
 Agent 2 Dept.            

1. ฝ่ายขายธุรกิจ
 ตัวแทน 3
 Agent 3 Dept.            

1. ฝ่ายขาย
 ธุรกิจขายตรง
 Direct Sales
 Dept.

3. ส�านักขาย
 สถาบันการเงิน
 Financial  
 Institutional 
 Sales Office 

2. ฝ่ายขาย
 ธุรกิจรถยนต์
 Motor Partner
 Dept. 

4. ส�านัก
 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
 Special 
 Projects
 Sales Office

5. ส�านัก
 ธุรกิจดิจิทัล
 Digital
 Business  
 Office

1. ฝ่ายขายธุรกิจ
 โครงการพิเศษ
 Special
 Projects
 Sales Dept.

2. ส�านัก Tele  
 Marketing
 Tele
 Marketing
 Office

1. ฝ่ายสินไหม
 ประกันภัย
 ทรัพย์สิน 
 และเบ็ดเตล็ด
 Property &  
 Miscellaneous  
 Claims Dept.

2. ฝ่ายสินไหม
 ประกันภัย
 อุบัติเหตุ 
 และสุขภาพ
 Personal
 Accident &
 Health Claims  
 Dept.

1. ฝ่ายประกันภัย
 ทรัพย์สินและ 
 ความรับผิด-
 ธุรกิจสถาบัน 
 การเงิน
 Property &
 Casualty  
 Underwriting  
 Dept.-
 Financial  
 Institute
 Business

2. ฝ่ายประกันภัย
 ทรัพย์สินและ
 ความรับผิด-
 ธุรกิจลูกค้า
 สถาบัน
 Property &
 Casualty     
 Underwriting  
 Dept.-
 Corporate  
 Business

3. ฝ่ายประกันภัย 
 ทรัพย์สินและ
 ความรับผิด-
 ธุรกิจตัวแทน
 และนายหน้า
 Property &
 Casualty
 Underwriting  
 Dept.-Agent  
 & Broker  
 Business 

1. ฝ่ายขายธุรกิจ 
 ธนาคาร 1
 SME & Retail  
 Bancassurance  
 Sales 1 Dept.

2. ฝ่ายขายธุรกิจ 
 ธนาคาร 2
 SME & Retail  
 Bancassurance  
 Sales 2 Dept. 

3. ฝ่ายขาย
 Corporate 
 Bancassurance 
 Corporate  
 Bancassurance  
 Sales Dept.

4. ฝ่ายขาย
 Retail & SME 
 Bancassurance  
 (กรุงเทพ)
 Retail & SME   
 Bancassurance
 Sales 
 (Bangkok)  
 Dept. 

1. ฝ่ายประกันภัย
 อุบัติเหตุและ
 สุขภาพ 
 Accident &  
 Health
 Underwriting  
 Dept.

2. ฝ่าย
 ประกันภัยต่อ
 Reinsurance  
 Dept. 

3. ฝ่ายประกันภัย
 ทางทะเลและ 
 ขนส่ง
 Marine 
 Underwriting  
 Dept.   

1. ฝ่ายความ
 รับผิดชอบ
 ต่อสังคม
 Corporate  
 Social  
 Responsibility  
 Dept.
 

1. ฝ่ายส่ือสาร
 องค์กร
 Corporate   
 Communication
 Dept.

2. ส�านักการตลาด 
 ดิจิทัล 
 Digital 
 Marketing  
 Office

1. ฝ่ายบริหาร 
 ลูกค้าสัมพันธ์
 Customer  
 Relationship  
 Management  
 Dept.

2. ฝ่ายธุรการ
 Administration 
 Dept. 
 

3. ส�านักรัฐกิจ 
 สัมพันธ์
 Government  
 Relations  
 Office

1. ส�านักกรรมการผู้จัดการ
 President Office

2. ส�านักกิจกรรมพิเศษกรรมการ
 CEO Office

กลุ่มงานส่ือสาร
องค์กร

Corporate 
Communication

 Subgroup

กลุ่มงานความ
รับผิดชอบ

ต่อสังคมและ
ภาพลักษณ์

องค์กร
Corporate

Social
Responsibility
and Corporate

Image Subgroup

กลุ่มงาน
ธุรกิจ

ตัวแทน 1
Agent 1 

Subgroup

กลุ่มงาน
ธุรกิจ

นายหน้า
Brokerage 
Subgrop

กลุ่มงาน
ธุรกิจ
ตัวแทน

2,3
Agent 2,3 
Subgroup

กลุ่มงานการขาย
สถาบัน

Institutional
 Sales 

Subgroup

กลุ่มงานการขาย
รายย่อย
Retail 
Sales  

Subgroup

กลุ่มงาน
ประกันภัย
ทั่วไป 1

Non-Motor
 Underwriting 
Subgroup 1

กลุ่มงาน
ประกันภัย
ทั่วไป 2

Non-Motor
 Underwriting 
Subgroup 2

กลุ่มงานสินไหม 
ประกันภัยทั่วไป
Non-Motor 

Claims 
Subgroup

สายงานเลขาธิการองค์กร
และส่ือสารองค์กร

Corporate Secretariat 
and Corporate 

Communication Group

สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non- Motor Group

สายงานการขายช่องทาง 
แบงค์แอสชัวรันส์ 

Bancassurance Channel
 Group

สายงานการขายช่องทาง
ธุรกิจตัวแทน และนายหน้า

Agency  & Broker Distribution 
Channel Group

สายงานการขายตรง
Direct Sales Group

ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด
Chief Sales & Marketing Officer

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Deputy Chief Executive Officer

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
Chief  Executive  Officer / President 

คณะอ�านวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

กลุ่มงานที่ปรึกษา และผู้ช�านาญการทางเทคนิค
Advisors and  Technical / Specialist  Unit

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 Recruiting and Remuneration Committee

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisors to the Board of Directors

ส�านักขาย Housing Loan
Housing Loan Office

 สายงานรัฐกิจ
สัมพันธ์

และธุรการ
Government 
Relations 

and  
Administration 

Group
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1. ส�านักการตลาด
 Marketing
 Office 

2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 Business 
 Development   
 Dept.

1. ฝ่ายบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource
 Management
 Dept.

2. ฝ่ายพัฒนา
 ทรัพยากรบุคคล
 Human Resource
 Development
 Dept. 

1. ฝ่าย 
 ยุทธศาสตร์
 องค์กร
 Corporate   
 Strategy Dept.

2. ฝ่ายวางแผน 
 องค์กร
 Corporate   
 Planning Dept. 

3. ฝ่าย
 คณิตศาสตร์ 
 ประกันภัย
 Actuarial Dept. 

1. ฝ่ายกฎหมาย
 Legal Dept.

1. ฝ่ายวิเคราะห์
 และสนับสนุน
 งานรับประกันภัย  
 รถยนต์ 
 Motor
 Underwriting
 Analysis and   
 Support Dept.

2. ฝ่ายก�าหนด
 ราคาและนโยบาย  
 การรับประกันภัย
 รถยนต์ 
 Motor
 Underwriting   
 Pricing Policy
 Insurance Dept.

1. ฝ่ายส�ารวจภัย
 กรุงเทพและ          
 ปริมณฑล
 Surveyor   
 Department -
 Bangkok &   
 Vicinity Area 

3. ฝ่ายบริหาร
 บริษัทส�ารวจภัย
 Surveyor
 Company   
 Management
 Department 

4. ฝ่ายบริหาร
 ข้อร้องเรียนลูกค้า
 Customer   
 Complaint
 Management   
 Dept. 

2. ฝ่ายส�ารวจภัย  
 ต่างจังหวัด
 Surveyor   
 Department -
 Up Country

1. ฝ่ายสินไหม  
 รถยนต์ 1
 Motor Claims
 Dept.1

3. ฝ่ายบริหาร
 จัดการอะไหล่
 Spare Parts
 Management
 Dept.

2. ฝ่ายสินไหม
 รถยนต์ 2
 Motor Claims   
 Dept.2

1. ฝ่ายบัญชี
 Accounting Dept.

2. ฝ่ายการเงิน
 Finance Dept.

1. ฝ่ายสนับสนุน  
 งานสินไหมรถยนต์ 
 Claim Support
 Dept.

3. ส�านักเรียกร้อง
 Recovery Office 

2. ฝ่ายบริหาร
 จัดการอู่และซาก
 Partnership and
 salvage
 management   
 Dept.

1. ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการ
 Process and Analyst  Dept.

1. ฝ่ายบริหาร
 งานศูนย์บริการ  
 ลูกค้า 
 Customer
 Service Dept.

3. ฝ่ายบริการ
 ช่องทางการขาย
 Sale and
 Distribution   
 Support Dept.

2. ฝ่ายบริหาร
 ศูนย์บริการ
 ลูกค้าทาโทรศัพท์
 Inbound 
 Call Dept.

4. ส�านักส่งเสริม
 กิจกรรมการขาย
 Sales
 Promotion Office

1. ส�านักพัฒนา
 ระบบงาน  
 สารสนเทศ
 IT Development
 Office

3. ฝ่ายพัฒนา
 ระบบงานดิจิทัล
 Digital System  
 Development
 Dept.

2. ส�านักพัฒนา
 ระบบงาน
 คอมพิวเตอร์หลัก
 Core System
 Development
 Office 

4. ส�านักบริการ
 ระบบสารสนเทศ
 เพ่ือการบริหาร
 Management
 Information
 System Service 
 Office

5. ฝ่ายปฏิบัติ
 การบริการและ
 กลยุทธ์เทคโนโลยี
 สารสนเทศ
 Information
 Technology
 Services and
 Strategy
 Operations   
 Dept.

1. ฝ่ายบริหาร
 จัดการเบี้ย
 ประกันภัย
 Premium       
 Management
 Dept. 

3. ฝ่ายบริหาร
 ความเส่ียงองค์กร
 Risk 
 Management
 Dept. 

2. ฝ่ายลงทุน
 Investment Dept.

4. ฝ่ายบริหาร
 จัดการผล
 ประโยชน์ 
 Benefits
 Management
 Dept.

5. ส�านัก
 เลขานุการบริษัท
 Company    
 Secretary
 Office

2. ฝ่ายสนับสนุนสินไหมประกันภัย
 Insurance Claims Support Dept.

3. ฝ่ายบริหารและ  
 ด�าเนินงาน
 การผลิต
 กรมธรรม์รถยนต์
 Motor
 Management
 and Processing  
 Dept.

สายงานบริการ
ลูกค้าและ
สนับสนุน
งานขาย

Customer 
Service 

and Sales 
Support
 Group กลุ่มงาน

การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ

Marketing and
Business 

Development
Subgroup

กลุ่มงานรับ
ประกันภัยรถยนต์

Motor 
Underwriting 
Subgroup

กลุ่มงาน
ส�ารวจภัยรถยนต์

Surveyor           
Subgroup

สายงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศและ
นวัตกรรม
IT and 
Digital

 Innovation 
Group

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

Accounting & 
Finance 
Subgroup

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล

HR
 Subgroup

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร

Corporate 
Strategy

 Subgroup 

กลุ่มงานสินไหมรถยนต์
Motor Claims Subgroup

สายงานประกันภัยรถยนต์
Motor Group   สายงานบัญชีและการเงิน

Accounting & Finance
 Group 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
Chief Financial Officer

ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
Chief Operating Officer

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Dept.

ฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล
Compliance and Corporate Governance Dept.

คณะกรรมการบริษัท
Board	of	Directors

เลขานุการบริษัท
Company		Secretary

  ผู้ถือหุ้น
 Shareholders

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

มีผลตั้งแต่ วันที่ 9 มีนาคม 2563
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 
ประธานกรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.2678
 • สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7481
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกิตตมิศกัดิ ์บรษิทั เสรมิสขุ จ�ากัด (มหาชน)  • ประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทย 
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธาน
กรรมการ บรษิทั ทรพัย์เมอืงไทย จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั จลุนิทร์วงศ์ จ�ากัด • กรรมการ 
บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท สถิระพัฒนา 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 2.2678%
  • Spouse 441,375 Shares equivalent to 0.7481%
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 



นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 
รองประธานกรรมการ 

การศกึษา • ปรญิญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวทิยาลยั CAEN ประเทศฝรัง่เศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 30 กรกฎาคม 2557
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั • ประธานกรรมการบรหิาร ศนูย์เลสคิและ
รักษาสายตารัตนิน – กิมเบล • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ จ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการ บรษิทั เอเชยีน ไฟย์โตซตูคิอลส์ 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 • ประธานร่วมสภาธุรกิจไทย – สหภาพ
ยุโรป • ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส • กรรมการ คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบนั • นายก สมาคมฝรัง่เศส • กงสลุกิตตมิศักดิ ์ประเทศจาเมกา 
ประจ�าประเทศไทย • ท่ีปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) • กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  
• กรรมการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย • กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา • กรรมการ มูลนิธิ
สถาบันการต่างประเทศสราญรมย์ • กรรมการ มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์

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 
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นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า  
รองประธานกรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ และลาออกจากการเป็นประธานและ
กรรมการคณะอ�านวยการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562

การศึกษา • ปริญญาโท (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University  
ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of 
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 • หลักสูตร Executive Program, Standford Graduate school of Business, 
Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 630,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0678
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ และ กรรมการ 
ก�ากับความเสีย่ง ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ  ประธานคณะอ�านวยการ 
บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย โฮลดิง้ จ�ากดั 
• กรรมการ บรษิทั ทรพัย์เมอืงไทย จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ฟูเชยี เวนเจอร์ แคปิทลั จ�ากัด 

Mrs. Sujitpan  Lamsam
Vice Chairman 
Had been appointed as Vice Chairman and Resigned from Chairman and 
Member of the Executive Committee on March 1, 2019

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 and Member of Risk 
Oversight Committee, KASIKORNBANK Plc. • Director, Chairman of the Executive 
Committee and Member of the Risk Management Committee, Muang Thai Life 
Assurance Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Director, Muang 
Thai Holding Co., Ltd. • Director, Muang Thai Asset Co., Ltd. • Director, Fuchsia 
Venture Capital Co., Ltd.

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

การศึกษา • ปรญิญาโท สาขาการจดัการการศึกษา Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 1 มีนาคม 2553
จ�านวนหุ้น • 2,604,015 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.4136
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ 
ในพระอปุถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสริวัิณณวรนีารรีตัน์ • กรรมการ มลูนธิิรามาธิบดี 
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี • กรรมการ มูลนิธิ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา • กรรมการ มูลนิธิรักษ์
ไทย • กรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จ�ากัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช • กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐลิทัวเนีย ประจ�าประเทศไทย  • กรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
• กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) • ท่ีปรึกษาส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษตัรย์ิ • ท่ีปรกึษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
• ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษา
กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ�ากัด 
• กรรมการ บรษิทั ด ูเดย์ ดรมี จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการก�ากับและบรหิารเงนิลงทนุ สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • 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 2,604,015 Shares equivalent to 4.4136%
 • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years • Director, the Royal Bangkok Symphony 
Orchestra Foundation under the Royal Patronage of HRH Princess Sirivannavari 
Narirat • Director, Ramathibodi Foundation under the royal patronage of Her Royal 
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn • Director, The Promotion of Academic 
Olympiad and Development of Science Education Foundation • Director, Raks Thai 
Foundation • Director, Suvarnachad Company Limited under the Royal Pratonage 
• Director,  The Crown Prince Hospital • Honorary consul, The republic of Lithuania 
for Thailand • Member, Thailand National Identity Board • The expert panel, Ministry 
of Social Development and Human Security • Secretary General, Board of Trade of 
Thailand and The Thai Chamber of Commerce • Qualified Committee, Assumption 
University Council • Director, Phatra Leasing Plc. • Advisor to the Crown Property  
Bureau • Advisor to the Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD) 
• Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Plc. • Advisor, Muang Thai  
Real Estate Plc • Advisor, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Honorary Chairman, 
Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd. • Director, Do Day Dream Plc. • Investment 
Director, Thai Institute of Directors (IOD) • Advisor to the President, The National 
Legislative Assembly 
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นายสาระ  ล�่าซ�า    
กรรมการ และกรรมการ คณะอ�านวยการบริหาร

การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2543 
• หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Global Business Leaders Program, LEAD Business 
Institute, a partner of Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6395
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการผู้จัดการ และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด •  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลด้ิง จ�ากัด • กรรมการ ประธานคณะอ�านวยการ
บริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 
และกรรมการก�ากับดแูลกิจการ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน)  •  กรรมการ บรษิทั 
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) 
• รองประธานกรรมการ Sovannaphum Life Assurance PLC. • กรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง MB Ageas Life Insurance Co., Ltd. • กรรมการ  
บรษิทั ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด • อปุนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชวิีตไทย 
• กรรมการและนายกสมาคมนักวางแผนการเงินไทย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
หอการค้าไทยและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย • ทีป่รกึษา สมาคมนกัคณติศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  • กรรมการ 
สภาธุรกิจประกันภัยไทย • กรรมการ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
• ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน • กรรมการจัดหาทุน 
อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ๘๐ พรรษามหาราชนิ ี (อาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเดก็) 
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งมหาราชินี • กรรมการ บริษัท ยุพงษ์ 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ยุพยงค์ จ�ากัด • กรรมการ มูลนิธิ พล.ต.อ. เภา สารสิน 
(ชือ่เดิม มลูนธิิป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ) • กรรมการ สภามหาวิทยาลยักรงุเทพ 
• กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ • กรรมการ 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท  
ภัทรลสิซิง่ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอ�านวยการประจ�าสถาบนัวิจยัสงัคม (ผูท้รงคณุวุฒ)ิ 
มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ • กรรมการบรหิาร Young President’s Organization (Thailand) 
• 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 
and 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 
• Director, Bangkok Art and Culture Foundation • Advisor to the President of 
the Student Association, Capital Market Academy • Member of Fundraising 
Committee, The Children’s Medical Center in Honor of Her Majesty The Queen’s 
80th Anniversary, Children’s Hospital Foundation, Queen Sirikit national Institute 
of Child Health • Director, Yupong Co., Ltd. • Director, Yupayong Co., Ltd. • 
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 • Director, Board of Trade of Thailand • Member of the Remuneration 
and Selection Committee, Phatra Leasing Plc. • Executive Director, Social 
Research Institute (Expert) of Chiang Mai University • Executive Committee, 
Young President’s Organization (Thailand) • Director, Treasure Our Elephants 
Preservation Fund 
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย   
กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

การศึกษา • ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 24 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 • หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
•หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2552
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการก�ากับดูแลกิจการ สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
• ทีป่รกึษาประจ�า คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลงั สภานติบิญัญัติ
แห่งชาติ (สนช.) • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าไทยรัสเซีย • ผู้พิพากษาสมทบศาล
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) • กรรมการ สภาธุรกิจไทย – สหภาพ
ยุโรป (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) , Class 24 • Chartered Director Class (CDC) , Class 1 • Director 
Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • Finance for 
Non-Finance Director (FN)
Date of Appointment • October 29, 2009
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
 • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years  • Independent Director & Chairman 
of the Audit Committee,  Member of The Corporate Governance, Nomination 
and Remuneration Committee, Member of the Risk Management, Interlink 
Communication Plc. • Advisor, The Committee on Economics, Monetary Affairs 
and Finance, The National legislative Assembly (NLA) • Honorary Advisor, 
Thai – Russian Business Council • Associate Judge, The Central Intellectual 
Property and International Trade Court • Advisor to the Board of Directors, 
Thai Institute of Directors (IOD) • Member of the Thai- EU Business Council • 
Advisory Director, Green General Products Co., Ltd. 
 

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม    
กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และ กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

การศึกษา • ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัพิทซ์เบร์ิก ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
2557 • หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2562 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 เมษายน 2553
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย เรยีล เอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน) • ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จ�ากัด 
• กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาลี เพรสทีจ จ�ากัด • อนุกรรมการ 
ตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา • กรรมการลงทุน สภากาชาดไทย 

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

Education • Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) 2014 • Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 2019
Date of Appointment • April 29, 2010
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
  • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years  • Director, Muang Thai Real Estate Plc. 
• Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Plc. • Director, Muang 
Thai Management Security Guard Co., Ltd. • Director, HR Services Co., Ltd. 
•Director, Direct Travel Co., Ltd. • Director, Denali Prestige Asset Management 
Limited • Member of The Audit Subcommittee, Student Loan • Member of the 
Investment Committee, The Thai Red Cross Society 
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นายคิม  ชี  ยิป    
กรรมการ
ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

การศึกษา • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang Technological 
University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries (UK)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 27 กรกฎาคม 2554
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
  • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • Chief Actuary บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Kim  Chee  Yip 
Director
Resigned from the Director on August 15, 2019

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     
กรรมการ  ประธานคณะอ�านวยการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอ�านวยการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562   

การศึกษา •ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School of 
Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • 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 • หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business 
School, ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2556
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาก�าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ
อ�านวยการกลุม่บรกิารทางการแพทย์ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรม
ราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย •หัวหน้าคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล 
สภากาชาดไทย • กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) • ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
อ�านวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย • ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • อนกุรรมการบริหารความเส่ียง 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย • อนกุรรมการเตรยีมก�าลงัคนภาครฐั ส�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน • กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ ธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) 

Mr. Somkiat  Sirichatchai
Director, Chairman of the Executive Director and 
Chairman of the Risk Management Committee
Had been appointed as Chairman of the Executive Committee on March 1, 2019

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. • Capital Market 
Academy Leadership Program 2014
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
 • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years  • Director, Chairman of the Risk Management 
Committee, Vice Chairman of the Audit Committee and Member of the Nomination, 
Remuneration and Corporate Governance Committee, Muang Thai Life Assurance 
Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Director, B.Grimm Power Plc. 
• Executive Director, Medical Service Group, King Chulalongkorn Memorial Hospital and 
Queen Savang Vadhana Memorial Hospital at Si Racha by the Thai Red Cross Society 
• HR Director, Chulalongkorn University Council • Director, Thai Airways International 
Plc. • Advisor to the Executive Committee, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital 
• Advisor to the Executive Committee, King Chulalongkorn Memorial Hospital • 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 

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ • หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 2552
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2557
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท 
เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ และรองประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสที เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด • กรรมการ สมาคมนิสิต
เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ มูลนิธิ
เมืองไทยยิ้ม • กรรมการ มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินประเทศไทย

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) Class 78, 2009 
Date of Appointment • October 29, 2014
No. of Shares • Her - Shares equivalent to -
 • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years  • Senior Executive Vice President, 
Muang Thai insurance Plc. • Vice Chairman  and Vice Chairman of the Audit  
Committee, ST Muang Thai Insurance Co., Ltd. • Member of Faculty of Commerce 
and Accountancy of Chulalongkorn University Alumni Association • Director, 
Muang Thai Yim Foundation • Director, Wisconsin Alumni Association Thailand 
 

นายพิลาศ  พันธโกศล     
กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน West Coast University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0169
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
ผูอ้�านวยการด้านถ่านหิน บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ
บริหาร PT. Singlurus Pratama • ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining 
Services • ประธานกรรมการบรหิาร 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) Class 39 / 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  ล�่าซ�า     
กรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง 39,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0665
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
ไมซ์สเตอร์ เทคนคิ จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บริษัท ทรัพย์
ละออ จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ออโต้บลสิ จ�ากัด 
• รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • รองประธาน
กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • รองประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา
คลินิก จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
พฤฒิธาดา จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติล�่าซ�า จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท จุลินทร์วงศ์ จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิสา จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ภัทรสัมพันธ์ จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สถิระพัฒนา จ�ากัด • กรรมการ  
บรษิทั ทวีปราโมทย์ จ�ากัด • กรรมการ บริษทั นวกจิ จ�ากัด • กรรมการ บริษทั ไพอรกฤษพงศ 
จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั วงศ์จลุนิทร์ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั วงศ์อร่าม จ�ากัด • กรรมการ 
บริษัท วงศ์โรจน์สา จ�ากัด • กรรมการ บริษัท วงศ์ไพสา จ�ากัด • รองประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย 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

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

Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen
Director

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

การศึกษา • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาระบบสนบัสนุนการตัดสนิใจ New Hampshire 
College ประเทศสหรฐัอเมรกิา • ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการเงนิ New Hampshire 
College ประเทศสหรฐัอเมรกิา • Designated Chartered Bank Auditor (#3167) และ 
Chartered Bank EDP Auditor (#898), Bank Administration Institute, Chicago, 
Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2560 
• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 2559 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2550 • หลักสูตร Advanced 
Senior Executive Program (ASEP), Northwestern University (Kellogg), ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2561
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจ
สอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์
ไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอสิระ บรษิทั แอดวานซ์เมดคิอล เซนเตอร์ จ�ากัด • ท่ีปรกึษา
คณะกรรมการลงทุน สภากาชาดไทย • เลขาธิการ ส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย • กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต 
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน • กรรมการ คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน

Mr. Pravej  Ongartsittigul
Independent Director

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

นายบุญชัย  โชควัฒนา      
กรรมการอิสระ และ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

การศึกษา • ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
• ปรญิญาบรหิารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจสิตกิส์และซพัพลายเชน 
มหาวทิยาลัยสวนสุนนัทา • ปรญิญาดษุฎบีณัฑิตกิตตมิศักดิ ์สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2546 
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2548 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 27 กุมภาพันธ์ 2562
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง •ประธานกรรมการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟม ไลน์ 
ดีดีบี จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท ไทยเพรสซิเดนท์ ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บรษิทั ซันร้อยแปด จ�ากัด • ประธานกรรมการ บรษิทั สห ลอว์สนั 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ร่วมอิสสระ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท มั้งค์ โปรดักชั่น จ�ากัด 
• รองประธานและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทิพย์วารินวัฒนา จ�ากัด • ประธาน
กรรมการ บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด •กรรมการ บริษัท สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เมียนมาร์-สปา-ทูเดย์-ฟาร์อีสท์ จ�ากัด • กรรมการ 
บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากัด •กรรมการ บริษัท ชัยลดาดล จ�ากัด • กรรมการ บริษัท  
โชคชัยพิบูล จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชควัฒนา จ�ากัด • กรรมการ บริษัท คอกเซค 
เคมเิคลิ อินดสัทร ีจ�ากัด • กรรมการ บรษิทัหลักทรพัย์จดัการกองทุนเอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Mr. Boonchai  Chokwatana
Independent Director & Member of the Nomination and Remuneration 
Committee
Had been appointed as Independent Director and Member of the Nomination and 
Remuneration Committee on February 27, 2019

Education • Honorary Doctorate Degree of Arts, Rajamangala Institute of 
Technology Phra Nakhon • Honorary Doctorate Degree in Logistics Management, 
Suan Sunandha Rajabhat University • Honorary Doctorate Degree in Business  
administration, Mahasarakham University • Honorary Doctorate Degree in 
Communication, Naresuan University • Bachelor of Arts in Political Science, 
Ramkhamhaeng University 
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program (DAP) 
3/ 2003 • Director Certification Program (DCP) 68/ 2005
Date of Appointment • February 27, 2019
No. of Shares • His - Shares equivalent to -
 • Spouse - Shares equivalent to -
Working Experience over Past 5 Years  • Chairman, Far East Fame Line DDB 
Plc.• Chairman & Chief Executive Officer, Saha Pathanapibul Plc. •Chairman, Thai 
President Foods Plc. • Director, Saha Pathana Inter-Holding Plc. • Director, Sun 
108 Co., Ltd. • Chairman,  Saha Lawson Co., Ltd. • Director, Ruam Issara Co., 
Ltd. • Director, Munk Production Co., Ltd. • Vice president and Chief Executive 
Officer, Tipwarin Watana Co., Ltd. • Chairman, Integrated Communication Co., Ltd. 
• Director, SPA-Today-Far East (Thailand) Co., Ltd. • Director, Myanmar SPA-Today-
Far East Co., Ltd. • Director, Lion Corp. (Thailand) Ltd. • Director, Chailadadol Co. , Ltd. 
• Director, Chokchaipibul Co., Ltd. • Chairman, Chokwattana Co., Ltd. • Director, 
Cocksec Chemical Industry Co., Ltd. • Director, MFC Asset Management Plc. 
• Member of the National Legislative Assembly of Thailand
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นายฮาน  ม็อง  ซิว       
กรรมการ และ กรรรมการ คณะอ�านวยการบริหาร 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2562

การศึกษา • Bachelor of Business Degree with First Class Honors, Awarded 
Singapore Actuarial Society Gold Medal, Awarded NTUC Income Scholarship, 
Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ • Fellows of the Institute of 
Actuaries, Institute of Actuaries • Chartered Financial Analyst, CFA Institute
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 สิงหาคม 2562
จ�านวนหุ้น • ตนเอง - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
 • คู่สมรส - หุ้น คิดเป็นร้อยละ -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานลงทุน
และสายงานคณิตศาสตร์ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 

Mr. Han  Mong  Siew
Director & Executive Director 
Had been appointed as the Director on August 29, 2019 

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

MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board of Directors

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

ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
Resigned from Advisor to the Board of 
Directors on January 17, 2020

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

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

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

ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562
Resigned from Advisor to the Board of 
Directors on June 30, 2019

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



นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
ประธานกรรมการ
Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

นายสาระ  ล�่าซ�า
กรรมการบริหาร
Mr. Sara  Lamsam
Executive Director

นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. Nualphan  Lamsam
President and Chief Executive Officer

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
ประธานคณะอ�านวยการบริหาร
Mr. Somkiat  Sirichatchai
Chairman of Executive Committee

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะอ�านวยการ
บริหาร เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562
 Had been Appointed on March 1, 2019

นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า
ประธานคณะอ�านวนการบริหาร
Mrs. Sujitpan  Lamsam
Chairman of Executive Committee

ลาออกจากการเป็นคณะอ�านวยการบริหาร 
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562
Resigned from Chairman of Executive 
Committee on March 1, 2019

MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
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ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Advisor to the President

นายยุตติ  ล�่าซ�า 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Mr. Yutti  Lamsam 
Advisor to the President 

นายภูมิชาย  ล�่าซ�า 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Mr. Poomchai  Lamsam  
Advisor to the President 

พลต�ารวจเอกอชิรวิทย์  สุพรรณณเภสัช  
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Pol.Gen. Ajiravid  Subarnbhesaj  
Advisor to the President 

นายประเสริฐสุข  ล�่าซ�า 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Mr. Prasertsuk  Lamsam  
Advisor to the President 

นายสุธี  โมกขะเวส 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Mr. Sutee  Mokkhavesa  
Advisor to the President 

นางสาวระวิดา  ซอโสตถิกุล 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Ms. Ravida  Sosothikul  
Advisor to the President 

นางวรรณพร  พรประภา  
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Mrs. Wannaporn  Pronprapa 
Advisor to the President 

ดร.ธนวรรน์  พลวิชัย  
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Thanavath  Phonvichai, Ph. D.   
Advisor to the President 

บริษัทส�านักกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จ�ากัด 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Punyariddhi Law Office Co., Ltd. 
Advisor to the President 
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ช�านาญการทางเทคนิค
Executives Officers

นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University 
of Wisconsin–Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าเร็จหลักสูตรการ
พัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 78 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) 
รุ่น 4 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผ่านการ
อบรมโครงการสร้าง “CEO มืออาชีพ” รุ่น 2/2551 โดยสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550  

Mrs. Puntrika  Baingern
Director & Senior Executive Vice President

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

นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  ปรญิญาโท สาขาวิชากฎหมายเศรษฐกิจ จากจฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยั ปรญิญาโท สาขาการเงนิและการตลาด จาก สถาบนับณัฑติ 
บรหิารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ปริญญาโท สาขา Economic 
Policy Management จาก มหาวิทยาลยัโคลมัเบยี  สหรฐัอเมรกิา เริม่ท�างาน 
กับบริษัทฯ ในปี 2562

Mr. Thanawan  Chaiwatana
Senior 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 2019
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นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ (บญัช)ี จากมหาวทิยาลยั 
อสัสมัชญั (เอแบค)   ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  จาก
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั (เอแบค) ผ่านการอบรมหลกัสตูร The Australian 
and New Zealand Institute of Insurance and Finance (ANZII)  และ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่น 155 จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั  เริม่ท�างานกับบรษิทัฯ ในปี 2562

Mr. Surat  Srisomboonkul
Senior Executive Vice President

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

นายวาสิต  ล�่าซ�า
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จาก Lehigh  University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม The Insurance Professional Program 
Fit for Management จาก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, หลักสูตร  
“วทิยาการประกันภัยระดบัสงู” (วปส.) รุน่ 3 จากสถาบนัวิทยาการประกันภัย 
ระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (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 3 from Office of Insurance 
Commission (OIC).  Joined the Company in 1999.
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นางจิตกานต์  ล�่าซ�า
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาสือ่สารมวลชน จาก Boston University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ หลักสูตร Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 4 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นกรรมการ บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ 
เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541

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

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

นายธนากร  ปุรณะพรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
ผ่านการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re 
ประเทศเยอรมนี และหลกัสตูร Mini MBA จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นที่ 14 จาก
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย เริม่ท�างานกบับรษิทัฯ ตัง้แต่
ปี 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.
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นายพงศธร  เลี่ยมนาค      
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ (ประกันภัยและทรพัย์สนิ)  
จากมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั (เอแบค)  ผ่านการอบรมหลกัสตูร Industrial 
Risks Insurance  หลักสูตร Insurance Programmes of Hospitality 
Industry เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2563

Mr. Pongsathorn  Liamnak
Senior Executive Vice President

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

นายอภิธร  อมาตยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร์ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
และปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hampshire College 
Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการ
อบรมหลักสูตร Prudential Group Leadership Conferences, PRU 
Management 301, A Senior Management Programme โดย Center 
of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences Programme 
จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ 
Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนาคาร 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ จ�ากัด หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” 
(วปส.) รุ่น 6 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เริ่ม
ท�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 6 from Office of Insurance Commission 
(OIC).  Joined  the Company in 2011.
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นายประวิทย์  จิมากร
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จาก
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ปรญิญาโท MIS จาก 
Eastern Michigan University สหรัฐอเมริกา 
ผ่านการอบรม Mini Master of Software 
Engineering Program จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เร่ิมท�างานกับบรษิทั ต้ังแต่ปี 2559 

Mr. Prawith  Jimakorn
Executive Vice President

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

ร้อยเอกหญิง ชญาดา  หนีพาล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา 
คหกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท สาขา Applied Communication 
จาก Cleaveland State University ผ่านการ 
อบรมหลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” 
(วปส.) รุ่น 8 จากสถาบันวิทยาการประกันภัย 
ระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2560

Captain Chayada  Neeparn
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Home 
Economics Education from Kasetsart 
University and Master Degree in Applied 
Communication, Cleaveland State University. 
Completed Thailand Insurance Leadership 
Program Class 8 from Office of Insurance 
Commission (OIC). Joined the Company 
in 2018.

นางรัชนีกร  มีสมมนต ์   
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขา 
วิชาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ผ่านการอบรมหลักสูตร “โครงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการส�าหรับผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พิจารณา
ประกันภัย” จากบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ 
จ�ากัด (มหาชน) เริม่ท�างานกับบรษิทัฯ ในปี 2548

Mrs. Rachaneekorn  Mesommonta
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Arts  
(Thai) from Khon Kaen University. Completed 
Underwriter Trainee Programmes from Thai 
Reinsurance Public Company Limited. 
Joined the Company in 2005.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
Corporate Social Responsibility for Sustainability
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Corporate Social Responsibility (CSR) 
for Sustainable Corporate Development
“Social Responsibility” has always been an important part of our business, Muang 
Thai Insurance Public Company Limited (MTI), which our objectives have always 
influenced in both company’s internal and external social responsibility.  As a Non-Life 
Insurance firm, our main job is to design and launch a proper insurance product that 
could protect and avoid risks by providing easily accessible approaches throughout 
the sales channels and different choices with valuable price offered as well as having 
a responsibility for our company operation in order not to impact on the natural 
environment.  Another essential role of the department is to assist other employees’ 
work for overall improvements.  When there is an accident, our company has treated 
our customers seriously in accordance with the slogan “Smile over Trouble” in order 
to build a happy and smiley society with our wide-ranging events, which include many 
voluntary contributions to both a community and society as listed below:
 • MTI’s internal events donating money and needed items to  charities.
 • Volunteers from MTI to participate in a voluntary activity.
 • Contributions to the community for a better relationship between the company 
  and the people living in the communities.
 • Activities for social development.
 • Financial backup support.
 • Donation of an essential item.
 • Voluntary assistance in an urgent circumstance.

แนวทางการด�าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
“ความรบัผดิชอบต่อสังคม” เป็นสิง่ที ่บรษัิท เมอืงไทยประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญ 
มำตลอด โดยค�ำนงึถึงควำมรับผดิชอบต่อสังคมทัง้ภำยในบริษัทฯ (CSR in Process) ด้วยกำร 
เป ็นบริษัทประกันวินำศภัย จะต้องมีหน้ำที่ ในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ในกำรป้องกัน 
ควำมเส่ียง ทีเ่ข้ำถงึง่ำย หลำกหลำย ในรำคำทีเ่ป็นธรรม และมคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรด�ำเนนิงำน 
ของบริษัทฯ ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีหน้ำที่ส�ำคัญ คือช่วยแบ่งเบำภำระของทุกคน 
เมือ่ยำมเกิดภยั “ยิม้ได้ เม่ือภยัมา” และกำรด�ำเนนิงำนควำมรบัผดิชอบต่อสังคมภำยนอกบรษัิทฯ 
(CSR after process) เพื่อกำรสร้ำงสังคมท่ีมีควำมสุขและรอยย้ิม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบ 
ที่หลำกหลำย ได้แก่ 
 • กำรท�ำกิจกรรมอำสำกล้ำใหม่เมืองไทยของพนักงำน 
 • กำรจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน 
 • กำรลงแรงเพื่อกำรพัฒนำสังคม 
 • กำรสนับสนุนงบประมำณ 
 • กำรมอบสิ่งของ 
 • กำรให้ควำมช่วยเหลือในยำมฉุกเฉิน รวมถึงกิจกรรมภำยในของพนักงำน
  ที่ร่วมบริจำคเงินและสิ่งของให้แก่สำธำรณกุศลต่ำง ๆ
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ในปี 2562 บรษัิทฯ ยงัคงด�ำเนนิกิจกรรมทีต่่อเนือ่งจำกปีทีผ่่ำน ๆ  มำ แต่บรษิทัฯ จะเน้นให้พนกังำนเข้ำใจในกิจกรรมทีเ่ก่ียวกับควำมรับผดิชอบ
ต่อองค์กรและสงัคมมำกย่ิงขึน้ โดยเปิดโอกำสให้พนกังำนได้ร่วมกิจกรรมของบรษัิทฯ และสนบัสนุนให้พนกังำนท�ำกิจกรรมกับชมุชนมำกย่ิงขึน้ 
เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีดีอย่ำงย่ังยืนต่อไป ซึ่งบริษัทฯ หวังวำ่กำรเสริมสรำ้งคุณสมบัติของกำรเป็น 
ผู้ให้ กำรแบ่งปันกับสังคม ที่ปลูกฝังให้แก่พนักงำน จะส่งผลต่อกำรที่พนักงำนจะเป็นผู้ที่มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำและสังคมได้เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นกำรด�ำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญเสมอมำ

การด�าเนินงานและจัดท�ารายงาน
แนวทางการจัดท�ารายงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเผยผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างย่ังยืนที่เป็น
สาระส�าคัญ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ ซึ่งข้อมูลในการรายงานนี้ครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ด้านเศรษฐกิจ
 • การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 • มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทน 
  สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 • ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค โดยออกแบบผลติภณัฑ์ 
  ตรงกับความต้องการของลูกค้า และให้การบริการ 
  ที่ดี เพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า                                        

ด้านสังคม
 • มนีโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ป็นธรรม 
  แก่พนักงาน และมกีารการพัฒนาศักยภาพพนักงาน 
  อย่างต่อเนื่อง
 • ด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ือง 
  และจรงิจงั โดยตระหนกัดถึีงความรบัผดิชอบทีพึ่งม ี
  ต่อสังคมโดยรวม                                                           

ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การจดัการสิง่แวดล้อม โดยยึดหลกัการใช้ ทรพัยากร 
  อย่างคุ้มค่า                                                         

จากนโยบายการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยนืท้ัง 3 ด้าน เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อม สามารถก�าหนดกรอบการด�าเนนิกิจกรรมได้ 5 เรือ่งหลกั 
โดยจ�าแนกประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนได้ 14 ข้อ โดยระบุถึงความสอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์กรสหประชาชาติ  
(SDGs) และระบุถึงความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ได้ดังนี้

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

สังคม พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น
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Policies of sustainable development                        

Economy
 • Business work ethics
 • Customer centric
 • Added value by creative innovations
 • Financial knowledge to public space
 • Efficient risk management
 • Data security & privacy                                                         

Society 
 • Fair employee compensation & benefits
 • Employee career Advancement
 • Health care & personal security provided to  
  employees
 • Voluntary activities to improve communities, 
  society and public benefits.                                                          

Environment 
 • Community and friendly business
 • Conservation policy and reducing of resource  
  usage and wastes.                                                         

In 2019, the Company constantly operated a voluntary event throughout the year.  Our major goal was to give a supportive 
understanding to MTI workers in terms of responsibilities to social as well as corporate by the employees involving in internal 
projects with the communities   in order to have a better relationship with the communities and a greater sustainable change.  
From doing all of these above, the Company hoped that MTI workers have been formed as a supportive and voluntary giver 
to the communities, our main objectives were to affect MTI workers to have a proper responsibility to both clients and the 
society.  As a result, managing businesses that have impacted on stakeholder engagement has been a crucial significance 
for MTI since then.

Operation and Report Preparation
The objective of this annual report is to fully disclose the Company’s performance in terms of social responsibilities and significant 
sustainable developments in order to get stakeholders informed.  The details in this report have covered one year duration from 1st  

January to 31st December 2019.

MTI’s operation has always been giving an equal importance to all parties involved alongside our development plans covered as follows: 
economy, society and environment.

Due to our policy of sustainable developments, including 3 major categories which are economy, society and environment, specifying 
on the operating framework of our social into 5 main tasks by classifying 14 issues of sustainability alongside the objective of sustainable 
development from Sustainable Development Goal (SDGs) as well as the primary stakeholders both internal and external affected as 
listed in the chart below

Economy Society

Envelopment

Society Employee

Partner

Customer

Shareholder
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    ภายใน   ภายนอก
 กรอบการพัฒนา ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน SDG องค์กร
 ความยั่งยืน   พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  คู่ค้า สังคม

 การประกอบกิจการ  1. ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแล  
 ● ● ● ● ● 

 ด้วยความเป็นธรรม      กิจการที่ดี                                                                                                                                                   
   
 ความรับผิดชอบ  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย      ●  ●
 ต่อผู้บริโภค   เข้าถึงง่าย                                                                     

   3. การสร้างมาตรฐานการขายที่ดี     ● ● ●                              

   4. การสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศ     ●
                                

    ให้แก่ลูกค้า                             

 การพัฒนาและ  5. การพัฒนาพนักงาน   
  ดูแลพนักงาน      

●
                                                  

  
                                                         

   6. การมีส่วนร่วมของพนักงาน   ●                          
  
   7. การดูแลและรักษาพนักงาน                      

       ●

                                         
 การจัดการสิ่งแวดล้อม  8. การใช้กระดาษอย่างมีคุณค่า     ●    ●          

   9. การจัดการพลังงาน   ●    ●               

   10. การใช้น�้า   ●    ●                                   
                                        

 การตอบแทนสังคม  11. กิจกรรม จิตอาสา   ●    ●                          

   12. โครงการส่งเสริมและพัฒนา   
●    ●

       

    คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย                                                                                                                                                   

   13. สานฝันด้านกีฬา   ●    ●                                         

   14. การสนับสนุนเงินเพื่อการช่วยเหลือ   

       ●    ●                     
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 Sustainable   Internal   External Factors
 Development Key Sustainability Issues SDG Factors,
 Goals   Employees Shareholders Customers Partners Society

 Corporate   1. Business Operations in accordance   
 ● ● ● ● ● 

 Work Ethic      with a strong work ethic and         
       professionalism                                                                                                                                          

 Responsibility  2. Designing a diverse insurance       ●  ●
 to Consumers   product  within reach                                                                    

   3. Building a strong sales process     ● ● ●                              

   4. Building an excellent customer     ●
                                

    experience                             

 Employee    5. Career Development Plan for    
  Development     Employees   

●
                                                  

 and Care
  
                                                         

   6. Employee engagement   ●                          
  
   7. Employee compensation and                       
    benefits   ●

       
                                          

 Environmental   8. Recycling paper     ●    ●          

 Management  9. Energy management   ●    ●               

   10. Water management   ●    ●                                   
                                        

 Giving back to   11. Voluntary activities   ●    ●                          

 Society  12. Project on empowerment of    
●    ●

      

    disabilities in Thailand                                                                                                                                                  

   13. Achieving goals in sports   ●    ●                                         

   14. Financial donation   

       ●    ●                     
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การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR : ธุรกิจเพื่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 1.1	 การด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญและมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการก�ากับดูแลกิจการและ 
  จริยธรรมท่ีด ี(Good Corporate Governance) สนบัสนนุในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ท่ีผ่านมา บรษิทัฯ  
  ได้จัดท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีพ.ศ. 2561 (CG Code) เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีดสี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน  
  ปี 2560 ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
การทจุรติคอร์รปัชัน่ เป็นปัญหาส�าคัญในระดบัประเทศเนือ่งจากมผีลกระทบต่อเศรษฐกิจและสงัคมไทย ซึง่บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับกระบวนการ
ป้องกันการทุจรติ การฟอกเงนิ และการก่อการร้าย และได้ปฏิบตัอิย่างต่อเนือ่ง ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้มกีารปรบัปรงุนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ 
และผ่านการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) โดยการรับรองนี้มีอายุ 2 ปี (2561-2562)

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน	และการก่อการร้าย
บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ลูกค้าแสดงตนและตรวจสอบข้อเท็จจริงของลูกค้าก่อนท�าธุรกรรมทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการตรวจสอบรายชื่อ
ลูกค้ากับรายชื่อบุคคลเสี่ยง และบุคคลที่ถูกก�าหนดตามรายชื่อที่ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแจ้งมา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์
ก่อนท�าธุรกรรมทุกครั้ง และเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก บริษัทฯ จึงมีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมายป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงิน และการป้องกัน ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง แก่
พนักงานและผู้บริหาร

นโยบาย	No	Gift	Policy
เป็นมาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ัน โดยการงดการรับของขวัญ (No Gift  
Policy) ในช่วงเทศกาลและในโอกาสอื่นใดไปยังพนักงาน ผู้เก่ียวข้อง
ภายนอก โดยนโยบาย No Gift Policy เริ่มในปี 2562 เป็นปีแรก 
เพื่อตอกย�้าความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างหลักธรรมาภิบาลที่ดี



Business Operations that Impact on CSR: Business for Society
1. Corporate Work Ethic
 1.1. Business operations in accordance with a strong work ethic and professionalism
  Muang Thai Insurance Public Company Limited realised the importance of ethical good corporate governance and committed 
  to operate the business, following the good corporate governance framework and emphasised on responsibility for duty to  
  ensure transparency and fairness.  The company has established the 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
   ✔ Clear roles and responsibilities 
   ✔ Acceptance of effective and efficient risk management
   ✔ Internal control procedures
   ✔ Conducting information and communication system to develop to meet the standard requirements
   ✔ Monitoring and valuating for improvements with a suitable time frame
   ✔ Value-added to the business operations
   ✔ Expense reduction for a crucial foundation of the sustainable development

Anti-Corruption	Policy
Fraud and corruption is a major issue of our country, Thailand as it impacts on the economy and society.  The company sees the 
importance to the preventive measures against fraud and 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 21st 

August 2018.

Anti-Money	Laundering	and	Terrorism	and	Crime	Prevention	Policy
Before every transaction, the company has always been requesting the customers’ details to identify themselves and verify the 
customers’ facts in order to check risky group of people and personnel collaborated with Anti-Money Laundering Office via the  
electronic system.  Furthermore, in order to show the responsible awareness, the company has established an educational 
training, specialising in anti-money laundering law as well as the prevention of supportive finance backup to terrorists and spreading 
a weapon of mass destruction to all staff and executives.

No	Gift	Policy is an anti-corruption policy by refraining from taking 
and giving any gifts during a festival and special occasion to and 
from our employees.  This policy, in 2019, will be launched for the 
first time in order to make sure the company’s earnestness following 
the good corporate governance.

1233✔56
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นโยบายที่บริษัทฯ ก�าหนดเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นสากล

	 1)	 นโยบายการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร	 2)	 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 3)	 นโยบายความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับระบบสารสนเทศ	 4)	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	MTI

	 5)	 นโยบายป้องกันการทุจริต	 6)	 ประกาศการติดตามทวงถามหนี้	พ.ศ.	2558

	 7)	 สรุป	พ.ร.บ.	ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 8)	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉล	ปี	2562
	 	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2560	

	 9)	 นโยบายการจ้างและการฝึกอบรมบุคลากร	 10)	 นโยบายการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายฯ

	11)	 นโยบายการรับลูกค้าฯ	 12)	 นโยบายตรวจสอบภายในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการฯ

	13)	 นโยบายบริหารความเสี่ยงฯ	 14)	 แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินการสนับสนุน
	 	 ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
	 	 อานุภาพท�าลายล้างสูง

	15)	 นโยบายส�าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้าน	 16)		 นโยบายหลัก	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
	 	 การฟอกเงินการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 	 การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
	 	 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 	 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

 Company Policies for the International Guidelines

	 1)	 The	Access	to	Information	Policy	 2)	 Privacy	and	Personal	Data	Protection	Policy

	 3)	 The	Information	Security	Policy	 4)	 MTI’s	Anti-Corruption	Policy

	 5)	 Anti-Fraud	Policy	 6)	 Announcement	of	Debt	Collection	since	B.E.	2558

	 7)	 Associated	with	The	Computer-related	Crime	Act	 8)	 Risk	Management	Policy,	specialising	in	Fraud	B.E.	2562
	 	 (No.2)	B.E.	2560	

	 9)	 Employment	and	Career	Advancement	Policy	 10)	 Development	Policy	and	Continuous	Improvements	on		
	 	 	 	 Corporate	Policies

 11)	 Customer	Service	Policy	 12)	 Internal	Controls	Policy	Regarding	Business	Operations

	 13)	 Risk	Management	Policy	 14)	 Obeying	the	anti-money	laundering	law	for	the	prevention		
	 	 	 	 of	the	financial	support	to	terrorists	and	crime	and	the		
	 	 	 	 spread	of	a	weapon	of	mass	destruction

	 15)	 Policy	for	risk	assessment	and	management	regarding	 16)	 Main	policy	for	the	anti-money	laundering	and	resisting
	 	 the	anti-money	laundering	for	terrorists	and	crime	 	 the	financial	support	to	terrorists	and	crime	also	the	spread
	 	 support	and	the	spread	of	a	weapon	of	mass	destruction	 	 of	a	weapon	of	mass	destruction
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2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 2.1	 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย	และเข้าถึงง่าย

แนวคิดในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละอย่าง 
จะมีจุดเริ่มต้นจากความต้องการของลูกค้า คือต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถรองรับได้ทุกช่วงอายุ ทุกไลฟ์สไตล์ใน
การใช้ชวีติ รวมไปถึงกลุม่ธุรกิจทัง้ขนาดใหญ่และเลก็ ให้มกีาร
ประกันภัยท่ีคลอบคลุมและเหมาะสมกับขนาด และประเภท
ธุรกิจ ตามแนวคิด “คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วย
ประกันภัยท่ีครอบคลุม” ปัจจุบันการซื้อประกันภัยออนไลน์ 
มีความนิยมมากขึ้น ตามยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท รวม
ถึงพฤตกิรรมการใช้งานของผูบ้รโิภคท่ีแปรเปลีย่นไป ท่ีต้องการ
ความสะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย เพื่อรองรับความต้องการของ
ผู้บริโภคดังกล่าว เมืองไทยประกันภัย มีบริการซื้อประกันภัย
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.MTIConnect.com โดยขั้นตอน
การซื้อประกันภัยประกอบด้วย การเช็คราคาเบี้ยประกันภัย 
การกรอกข้อมูล การช�าระเงิน การออกกรมธรรม์ ซึ่งใน
กระบวนการซื้อประกันภัยน้ัน ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบ 
รับกรมธรรม์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ในส่วนของกระดาษทีใ่ช้พิมพ์กรมธรรม์ และต้นทนุในการจดัส่ง 
กรมธรรม์ทางไปรษณีย์ โดยในปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือก 
รับกรมธรรม์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
มอเตอร์ และประกันภัยการเดินทาง ซึ่งในปี 2563 จะมีการ
พัฒนาให้ครบทุกโปรดักส์ต่อไป

2. Responsibility towards Customers
	 2.1.	Designing	an	accessible	and	diverse	product

An idea for designing, launching and developing 
insurance products began from customers’ needs, which 
depended on products that met and covered every 
customer’s age and lifestyle, including both mini and mass 
businesses in order to have a comprehensive insurance 
that was suitable to any businesses in terms of the size 
and category alongside the concept of “Protecting and 
covering all kind of risks with thorough insurance products 
to any customers’ lifestyle” Nowadays, purchasing an 
insurance product via online channels has become more  
popular since the digital technologies have been affecting 
the whole business operation, customer journey and 
customer behaviour that needed to be comfortable, fast 
and easy to use for users. The company has built its own 
website for online payment services, which represents as 
www.MTIConnect.com.  The payment procedures include 
checking fair premium price, details’ precision, online 
payment accuracy, and insurance policy. In addition to 
the purchase process of insurance products, customers 
can actually choose a method of receiving the insurance 
via the electronic approach or paperless, which will be 
reducing the cost of printing out a paper as well as of 
shipping to the post office.  Furthermore, for the motor 
and travel insurance products, customers can receive the 
insurance via electronic channels.  In 2020, a receiving 
method via electronic channels will be expanded in all 
kind of products.
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2.2	 การสร้างมาตรฐานการขายที่ดี
ด้วยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2551 ก�าหนดให้ตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องมีใบอนุญาตประกันวินาศภัย ดังนั้น 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีดูแล และส่งเสริมพัฒนาตัวแทน และนายหน้าประกันวินาศภัยเป็น 
การเฉพาะ และให้ฝ่ายบริการช่องทางขายท�าหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. อบรมตัวแทน/นายหน้า ให้มีใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย รวมทั้งการต่ออายุใบอนุญาตตามหลักสูตร และ 
 เงื่อนไข ที่ คปภ. ได้ก�าหนดไว้
2. พัฒนาความรู้ด้านการประกันวินาศภัยและด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง ให้แก่ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากหลักสูตรอบรม 
 ท่ี คปภ. เช่น ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย เทคนิคการขาย กฎหมายจราจร ความรู้เก่ียวกับการพิจารณาสินไหม 
 ประกันภัยรถยนต์ เป็นต้น
 ปี 2562 มีจ�านวนผู้อบรมหลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญาตท้ังหมด 848 คน สอบผ่านเกณฑ์เป็นจ�านวน 585 คน คิดเป็นร้อยละ 68.99  
 ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จในระดับหนึ่ง ที่บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�าคัญ และมาตรฐานที่ดีในการเป็นตัวแทน และนายหน้าประกัน 
 วินาศภัย เพื่อยกระดับคุณภาพสังคมให้ดีขึ้น

	 2.3	 การสร้างประสบการณ์ที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญต่อการให้บริการ และการดูแลลูกค้า ซึ่งรวมถึงการที่ผู้ที่ไม่ได้รับความสะดวก
จากการใช้บริการ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แจ้งปัญหา หรือร้องเรียนมายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนโดยเฉพาะ โดยท�าหน้าที่สืบค้น ตรวจสอบ ประสานงาน และบริหารจัดการ เพ่ือให้สามารถหาแนวทางในการจัดการ 
ปัญหา เรื่องร้องเรียนของผู้แจ้งได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการร้องเรียน และเป็นไปตามหลักการ เงื่อนไข 
ที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือท�าความเข้าใจให้ผู้แจ้ง หรือผู้ร้องเรียนทราบ  ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
แล้ว ยังเป็นการสื่อสาร ท�าความเข้าใจท่ีถูกต้องให้ผู้แจ้ง ท�าให้ผู้แจ้งรับทราบข้อเท็จจริงอีกด้วย โดยบริษัทฯ เปิดรับการร้องเรียนที่ผ่านมา 
จากทุกช่องทาง เนื่องจากเรื่องร้องเรียนนั้นนอกจากเป็นความเดือดร้อนของผู้ร้องเรียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อองค์กร และภาพรวม
ของธุรกิจประกันภัยด้วย และเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามกระบวนการและเป้าหมาย โดย 
มีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย
• โทรศัพท์: ส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียนโดยตรง: โทรศัพท์ 0 2290 3297-9
 ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์: โทร. 1484 บริการ 24 ชั่วโมง
• จดหมาย/อีเมล
• เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก
• คปภ.
• ติดต่อด้วยตนเอง
• การสืบค้นเรื่องร้องเรียนจากสื่ออื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ พันทิป.คอม
• เพ่ือให้ครอบคลุมทุกช่องทาง และบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและชี้แจง ท�าความเข้าใจให้ผู้โพสต์ทราบ หากมีเรื่องร้องเรียนจะต้อง 
 บริหารจัดการและชี้แจงกลับภายใน 3 วันนับจากได้รับข้อมูลจากผู้โพสต์

 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ต่อ)
Corporate Social Responsibility for Sustainability (Continued)
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2.2 First-Class Sales and Quality Standards
According to the Non-Life insurance Act, B.E. 2551, it shaped sales representative and Non-Life insurance brokers to have an 
official non-life license.  As a result, the Company established a supportive department especially in the representatives and 
Non-Life brokers, collaborated with sales department services which were responsible as listed below.
1. Training courses for representatives and brokers to have an insurance license/insurance agent including renew the sylla 
 bus’s license and following the Office of Insurance Commission (OIC) rules and regulations.
2. Improving knowledge of Non-Life insurance data and other crucial issues involved to sales representative and non-life 
 insurance agent that is completely different from OIC trainings such as details on Non-Life insurance goods, sales techniques,  
 traffic laws and consideration training of the motor claim.
 In 2019, there were 848 participants, who joined the company’s training courses in order to obtain the insurance license.  
 There were 585 participants, 68.99%, who passed the exam.  This has been counted as another company’s success that  
 saw the importance of needed standards from the representatives and Non-Life insurance agent for a better quality of society.

 2.3 Building an Excellent Customer Experience
The Company prioritises customer services as the most important thing, which includes any inconvenience caused to 
consumers or any problematical products from the organisation.  In order to deal with the difficulties, the company establishes 
a department, specialising in taking care of a complaint.  The main responsibility for the department is to investigate, examine, 
coordinate and manage with its full efforts for seeking an instant solution to customers’ complaint that is accurate, directly 
responsive to customers’ issues and obedient to the official authority’s rules and regulations. In addition to being a managerial 
tool for customers’ complaint, another way of communication is to inform the informers with correct information, so that the 
informers are also shaped with the same facts. The Company has been eager to receive customer’s complaint from any possible 
channels as complaining must be some kind of affliction of customers’ experience which the company sees as a major concern 
and overall image to insurance businesses. In order to achieve a goal being set, the Company has followed an efficient process 
and objectives as listed below.

Complaint Channels 
• Department of complaint management, tel. 0 2290 3297-9 or telephone customer service, tel. 1484, 24-7 service
• Letter/e-Mail
• Website/Facebook
• OIC
• Face-to-face services
• Company’s investigation via online channels such as pantip.com
• In order to cover all channel issue, the Company makes sure that every complaint will be taken care of within 3 working days  
 since the posts have been found.
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	 แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวก	รวดเร็วยิ่งขึ้น
	 Fast	and	comfortable	complaint	methods

	 กระบวนการปรับปรุง	พัฒนาเพื่อลดเรื่องร้องเรียน
 • วิเคราะห์สาเหตุ และหามาตรการแก้ไขปัญหาหรือป้องกัน 
  ไม่ให้เกิดซ�้าโดยแยกสาเหตุ ที่มาของเรื่องร้องเรียน และก�าหนด 
  แนวทางป้องกันให้ครบทุกด้าน รวมถึงการจัดท�าแผนของ 
  หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหาในอนาคต
 • ควบคุมและติดตามมาตรการแก้ไขปัญหา โดยจัดท�ารายงาน 
  ข้อมูลเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู ้บริหารทราบทุกเดือน และ 
  รายงานเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของ 
  บริษัทฯ ทุกไตรมาส

ความพึงพอใจของลูกค้า
Customer Satisfaction

ภาพรวมระดับความพึงพอใจลูกค้า
The overall customer satisfaction

การส่งเสริมงานขาย
Sales promotion

92.17%
92.52%

2562 : 2019

2561 : 2018

ประกันรถยนต์
Motor Insurance

93.28%
92.11%

2562 : 2019

2561 : 2018

2562 : 2019

ธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non-Life Insurance

89.39%
87.65%

2562 : 2019

2561 : 2018

35
compliments
จ�านวนเรื่องชมเชย
เกี่ยวกับการบริการ 

Compliments regarding
customer services. 

95.58%
สามารถส่งเรื่องร้องเรียน

ภายใน 30 นาที
Complaints can be

submitted within 30 min

1.8 day
average

เฉลี่ยปิดเรื่องร้องเรียน ภายใน 3 วัน
Average of solving
complaining issues

address within 3 day.

91.61%

2561 : 2018 90.76%

2560 : 2017 90.00%

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ต่อ)
Corporate Social Responsibility for Sustainability (Continued)

	 Process	 of	 Improvements	 and	Developmental	Compliment	 
	 Management	to	Reduce	Complaining
 • Analysis of the causes and finding proper solutions or  
  protections against recurring mistakes by separating those  
  causes into category as follows: the origin of a complaining  
  story, definable prevention to any possible problems and  
  preparation plan for responsible departments for addressing  
  customers’ issues and protecting feasible risks in the  
  upcoming future.
 • Control and monitor the solving methods by writing a report  
  regarding customers’ compliments to a senior executive  
  every month as well as reporting to the company’s risk  
  management committee each quarter.
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	 2.4	 มอบประสบการณ์ที่พิเศษให้กับลูกค้า	“เพื่อน...	ที่พร้อมดูแลกันตลอดไป”
บรษิทัฯ มคีวามมุง่หวังท่ีจะตอบแทน และดแูลลกูค้าทกุท่าน ซึง่นอกจากลกูค้าจะได้รบัการบรกิารทีด่ทีีส่ดุแล้ว บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ความส�าคญั 
เรื่องการสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างย่ังยืนให้เกิดกับลูกค้าหลังการขาย ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมรับชม
ภาพยนตร์ กิจกรรมท�าบุญไหว้พระ กิจกรรมเสวนา โดยกิจกรรมจะหลากหลายและหมุนเวียนไป เพ่ือให้ตรงกับความชอบและความสนใจ
ของลูกค้าหลากหลายกลุ่ม โดยลูกค้าสามารถเลือกเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และยังมี Muang Thai Friends Club 
ที่มอบสิทธิพิเศษที่หลากหลาย และส่วนลดจากร้านค้าชั้นน�ามากมาย โดยลูกค้าสามารถรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ผ่านทาง Application Muang 
Thai Friends ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายน 2561 ปัจจุบัน ณ ปี 2562 มีสมาชิกจ�านวนกว่า 12,094 ราย นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลูกค้าเลือก
เข้าร่วม ตามความสมัครใจแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดท�านิตยสารที่พร้อมด้วยข้อมูลสาระ รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ส่งตรงถึงมือ
ลูกค้าทั้งในแบบรูปเล่มและ e-Magazine ในชื่อ “นิตยสารปันยิ้ม” ส�าหรับข้อมูลของลูกค้านั้น บริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลส�าคัญที่หน่วยงาน CRM 
ต้องเก็บรกัษาอย่างดย่ิีง และจะถูกน�าไปใช้เพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑ์ การบรกิาร และกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างมรีะบบ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของลูกค้ามากที่สุดเท่านั้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญอย่างย่ิง โดยถือเป็นจรรณยาบรรณท่ียึดถือมาตลอด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า 
จะไม่มีการละเมิดสิทธิของลูกค้าอย่างแน่นอน ซึ่งลูกค้าจะได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกันทุกคน

	 2.4	 Amazing	and	Special	Customer	Experience,	Concept	of	“Your	Friend	Forever”
The Company aims to compensate and take care of its customers at its full capacity, with the best-in-class services.  The 
Company also plans for the importance of sustainable customer relationships through the after sales service and collaborative 
activities such as merit-making, watching a compensatory movie in cinemas and academic speaking.  Those activities will be 
created diversely according to suitable matters for customer’s preferences and interests, which our clients will be having an 
opportunity to select their interested areas before participating in the activities.
Furthermore, having Muang Thai Friends Club has given a variety of special privileges also discounted prices from leading 
shops across the country.  Our customers can receive those exceptional privileges by way of Application Muang Thai Friends, 
which launched in September, 2018.  In 2019, there were 12,094 members who participated in the app.
Apart from those selected activities that customers desired to join, the company also designed a magazine with deep data and 
customers’ benefits directly to customer’s hands both in a paper and e-Magazine, named “Shared Big Smiles”.
On customer’s data, the Company considered it as significant information that customer relationship management must be kept 
it a secret.  In addition, the data will be used for the development of products, services and events systematically in order to 
response to customers’ needs as many as possible.  The Company has always seen this significance as the work ethic needed 
that has always been to the Company so that our consumers can confidently assure that there will be no violations of customer 
rights, which every client will be treated equally.



3. การพฒันาและดแูลพนักงาน
	 3.1	 การพัฒนาพนักงาน

บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรบคุคลซึง่เป็นเป้าหมายแรกของการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีการบรหิารจดัการคนทีด่แีละมปีระสทิธิผล 
จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสร้างให้พนักงานมีคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุดทั้งในด้าน
คุณภาพในการท�างานและคุณภาพชีวิต

โดยในทุกหลักสูตรท่ีผู้บริหารเข้าอบรมจะมีการติดตามผลการน�าไปใช้อย่างใกล้ชิด และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารท่ีเข้าอบรมทุกคนได้น�าเสนอผล
ของการน�าความรู้ไปใช้ในการท�างาน การบริหารทีมงานให้แก่ผู้บริหารระดับสูงได้รับฟัง และให้ค�าแนะน�าเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง และ
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ และอย่างต่อเน่ืองทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 
ตามสิทธิท่ีพนักงานทุกคนควรจะได้รับ และได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันภายนอก เพ่ือพัฒนาความรู ้และความเป็น 
มืออาชีพจากสถาบันการอบรมทั้งของภาครัฐและเอกชนท่ีได้จัดความรู้ตรงความต้องการของผู้บริหารและพนักงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
บริษัทฯ

กรอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได้แบ่งการพัฒนาออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

1. Core Competency
 หลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรการพัฒนา
 ความสามารถหลัก

2. Managerial Competency
 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการบริหาร

3. Functional Competency
 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในสาขาวิชาชีพ

4. หลักสูตรการพัฒนากลุ่มศักยภาพสูง

• หลักสูตรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงานทราบค่านิยมองค์กร (Core Value)
• หลักสูตรความรู้การประกันภัยเบื้องต้น
• หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการป้องกันและรักษาข้อมูล
 ระบบสารสนเทศในธุรกิจประกันภัย
• หลักสูตรการเพิ่มทักษะการใช้ Microsoft Office 365

• หลักสูตร Supervisory Skills ส�าหรับพัฒนาผู้บริหารระดับต้น
 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารคน บริหารทีมงานและผลงาน 

• หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความรู้การประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันภัย

• หลักสูตร Effective Change Management และหลักสูตร Be Proactive

จ�านวนชั่วโมง
เฉลี่ยการฝึกอบรม
ของพนักงานต่อปีคือ	17.68
The	average	hourly	rate	for	MTI’s	employees	being	trained	is
17.68 hour/year

สถิติการฝึกอบรมของพนักงาน
Employee Development Statistic

 Training Man-Hour
 -  Public Training 4.41
 -  In-House Training 13.27
    Total 17.68

ชั่วโมง/ปี
hour/year
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ต่อ)
Corporate Social Responsibility for Sustainability (Continued)



3. Employee Development and Care
	 3.1.	 Employee	Career	Development

The Company prioritised the importance of employee career development as the first major concern to properly manage a 
business, having good employee management will actually support the business operations directly.  As a result, the company 
has its policies on employee trainings and advancement in all kind of job positions for improving their skills, personal capabilities 
as well as making sure that our employees have the best-in-class quality and abilities to fulfill both the workplace and lifestyle.

As per training courses that executives enter the course, there is a follow-up closely to the participants.  Also, this course gives an 
additional opportunity to the seniors in order to adapt how they go further for the knowledge received from the course.  The Company 
sees this as an opening for all employees for improving their abilities properly and sustainably, following employees’ rights.  Furthermore, 
there is a seminar course both inside and outside the company that our employees has been sent to enter the courses for developing  
their working skills and professionalism from the official public and private authorities’ sector, who create a training course for executives’, 
employees’ and company’s needs.

Career Development and Training Course Boundary including 4 categories as listed below:

1. Core Competency
 

2. Managerial Competency
 

3. Functional Competency

4. Senior Competency

• Orientation Programme for all employee (Core Value)
• Basic Non-Life insurance  Awareness Course
• Information Technology System Programme
• Microsoft Office 365 Training Course

• Supervisory Course for first-line managers to have the 
 efficient human 

resource, team and results’ management.

• Non-Life insurance Awareness and Product Training Course
• Effective Change Management Training Course and  
 Be Proactive Training Course

จ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมของพนักงาน
The average hourly rate for MTI employees’ training course

23.13 ชั่วโมง/ปี
hour/year

ระดับปฏิบัติการ	/	Officer	Level

12.98 ชั่วโมง/ปี
hour/year

ระดับบริหาร	/	Management	Level
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	 3.2	 การมีส่วนร่วมของพนักงาน
3.2.1	การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน

พนักงาน ถือเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของพนักงาน ท้ังภายในและภายนอก อาทิ การ 
ส่งเสริมด้านสุขภาพและความสามัคคี ด้วยการส่งพนักงานร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ ในนามบริษัทฯ การส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วม
ด้วยการจัดกิจกรรมเสนอความคิดเห็น หรือตอบค�าถามออนไลน์  การส่งเสริมด้านขวัญและก�าลังใจ ด้วยการจัดกิจกรรมท�าบุญ 
ตามวาระต่างๆ และ งานสังสรรค์ประจ�าปี จากการด�าเนินกิจกรรมร่วมกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ช่วยสานความสัมพันธ์ให้พนักงาน
เมอืงไทยประกันภัยมคีวามรกัในองค์กร รกัในวัฒนธรรมองค์กร และช่วยส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามผกูพนักับองค์กร ส่งผลให้พนกังาน
รู้สึกมีความสุขในการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัทฯ

3.2.2	การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงบริการขององค์กร
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ แคมเปญใหม่ หรือบริการใหม่ บริษัทฯ จะท�าการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ให้พนักงาน 
ได้รบัรูโ้ดยท่ัวถึง และให้พนักงานสามารถเข้าถึงผลติภณัฑ์ โดยให้สทิธิพิเศษ อาทิ การลดราคาประกันภัยบางประเภท การเปิดโอกาส 
ให้ญาติของพนักงานได้ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยในราคาพิเศษ นอกจากนี้ ยังให้พนักงานสามารถเลือกผ่อนช�าระเป็นรายเดือนได้

3.2.3	การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน
บริษทัฯ เปิดโอกาส ให้พนักงานแสดงความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ รวมถึงการร้องเรยีนผ่านทุกช่องทาง อาท ิเว็บภายในบรษิทัฯ, Line@

	 3.3	 การดูแลและรักษาพนักงาน	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจัดว่าเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้องค์กรขับเคล่ือนไปสู่ความส�าเร็จ ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักดีถึงความส�าคัญของ
พนักงานในองค์กร โดยได้มีการดูแล ส่งเสริม พัฒนา รวมทั้งจัดการด้านสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับ ด้วยความเหมาะสม โดยบริษัทฯ 
ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่พนักงานทุกระดับ เช่น

ด้านสุขภาพ บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับประกันสุขภาพ ซึ่งพนักงานจะได้รับสิทธิในการรักษา ทั้งสิทธิผู้ป่วยใน และสิทธิผู้ป่วยนอก 
โดยท่ีพนักงานไม่ต้องส�ารองจ่ายเงินไปก่อน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การฉีดวัคซีนป้องกันโรคประจ�าปี การตรวจสุขภาพประจ�าปี
ส�าหรับพนักงาน

ด้านการออม	 บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน โดยพนักงานสะสมเงินส่วนหน่ึง บริษัทฯ สมทบให้อีกส่วนหน่ึง 
เพื่อส่งเสริมการออมเงินให้พนักงาน

ด้านการให้ความช่วยเหลือพนักงาน อาทิ เงินสงเคราะห์พนักงาน เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และความจ�าเป็น 
ในลักษณะฉุกเฉินของพนักงาน การกู้ซ่อมแซม ต่อเติมที่พักอาศัยของตนเอง การศึกษาบุตร การปลงศพบุคคลในครอบครัว

ด้านความปลอดภยัในสถานท่ีท�างาน บรษิทัฯ มนีโยบายด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภัย และสิง่แวดล้อมในการท�างาน เพ่ือให้พนักงาน 
มีสุขอนามัยในการท�างานที่ดี เอื้ออ�านวยต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ด้านเวลาการปฎบิตังิาน ในส่วนของเวลาปฎบิตังิาน บรษิทัฯ มนีโยบายสวัสดกิารทางเลอืก เปิดให้พนกังานได้เลอืกเวลาเข้างาน ท่ีเหมาะสม
กับตนเอง เนือ่งจากพนักงานบางคนอาจมเีหตจุ�าเป็นทีท่�าให้ไม่สามารถมาเข้างานตามเวลาทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด ซึง่การให้พนกังานได้เลอืกเวลา
เข้างาน ตามความเหมาะสมของตัวเอง จะท�าให้พนกังานรูส้กึมคีวามสขุมากขึน้ ไม่ต้องกดดนักับระยะเวลาเร่งรบีของตวัเองเมือ่ต้องเดนิทาง 
มาท�างาน ส่งผลให้พนักงานมีจิตใจที่สดใส พร้อมที่จะเริ่มต้นท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3.3.1	ความก้าวหน้าในการท�างาน
บริษทัฯ สนบัสนนุการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนโดยไม่มกีารเลอืกปฏบิตั ิสอดคล้องกับบทบญัญัตใินรฐัธรรมนญูโดยให้โอกาสทดัเทียมกนั 
ในการว่าจ้าง การแต่งตั้ง การโยกย้าย โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสมกับลักษณะงานด้วยคุณธรรม ไม่เลือก 
ปฏิบัติต่อบุคคลหน่ึงบุคคลใด อันเนื่องจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สถานภาพความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดท่ีมิได ้
เก่ียวข้อง รวมท้ังการให้โอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าท่ีอย่างเหมาะสมยุติธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาตาม 
ผลประเมินการปฏิบัติงาน ผลส�าเร็จของงาน และศักยภาพของพนักงาน โดยมีตัวชี้วัด KPI และ Competency ท่ีชัดเจน พร้อมท้ัง 
ส่งเสริมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้าในการท�างานอย่างสม�่าเสมอ
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	 3.2	 Employee	Engagement
	 	 3.2.1	 Improving	employee	relationship	through	collaborative	activities

Employees are one of the main stakeholders so that the Company sees the importance of employee management both 
internal and external.  For example, supportive activities regarding health and unity by voluntary employees entering sport  
activities, as well as creative activities and online Q&A to show their opinions in the workplace.  Also, support of encouragement  
through making a merit ceremony and annual meeting. A collaboration of employees throughout the year has supported  
on the employee relationship in the organisation to have love to the business, to love company’s culture and to help 
employee relationship closer with the Company for strengthening healthier employees’ feelings to work properly for the 
company’s performance.

	 	 3.2.2	Employee	Benefits	to	The	Company’s	Services
A launching event of new products, campaigns and services will be published to MTI employees so that our workers could 
access to the products with privileges, for instance, discount price on insurance goods as well as giving an opportunity 
to employees’ relatives to purchase the products with special prices and methods of installment payment.

	 	 3.2.3	Employee	Opinion	and	Recommendation
The Company gives a wide range of opportunities to employees to show their opinions, recommendations and to complain 
in any issues concerned via every available channel such as MTI’s website and Line@.

	 3.3	 Employee	Welfare
All of our executives and employees are considered important part for the organized to be able to move toward to achieving 
goal which the company is aware of the importance of employees in the organization by having look after, support, develop 
and including suitable welfare for all employees.

Health:	the Company provides employees with health insurance which employees are eligible to receive treatment including 
OPD and IPD, the employee does not need to prepaid any medical fee, personal accident insurance, annual vaccination and 
annual health check.

Savings: employee will be provided with provident fund which consists of employee personal savings and company will aid 
fund to encourage more savings for employees.

Employee	Aids: providing financial aids for any emergency and difficulties for employees, fixing and renovating their home, 
education for their children and also funeral for member of their families.

Workplace	Safety:	Our Company has policies regarding hygiene, safety and environment in workplace in order to provide our 
employees with excellent workplace with suitable environment for effective working.

Working	hours: Our Company has flexible working hour policies for employees that wish to work in their chosen hours since 
some employees might have reasons that they cannot start working according to company working hour. By able to choose 
more flexible hour for them, the employee would be in higher spirit and less pressure which result in more motivated employees.

  3.3.1 Career	Advancement: 
The Company support human rights according to the constitution legislation by providing equal rights to all employees 
to be hired, promoted or relocated evaluate by their ability with fairness without discrimination determined by clear KPI 
and competency. Furthermore, to support skills development and knowledge in order to constantly advancing in their 
career path.
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3.3.2	การก�าหนดและบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ ก�าหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ
และผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารค่าตอบแทน โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ
พนักงาน ปีละ 1 ครั้ง เมื่อครบรอบการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เดือนมกราคม-ธันวาคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม) โดยใช้ KPI 
เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จในงาน เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินด้านความรู้ ทักษะ พฤติกรรม 
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ความร่วมมือในการท�ากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไป โดยผลคะแนน 
การประเมินมีผลต่อการได้รับผลตอบแทน และความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นธรรมตามความรู้ความสามารถ

4. การจดัการส่ิงแวดล้อม
	 4.1	 การใช้กระดาษอย่างมีคณุค่า

ส�าหรับการเป็นผู้ให้บริการเก่ียวกับการรับประกันวินาศภัยน้ัน ทรัพยากรอย่างกระดาษถือเป็นวัสดุส้ินเปลืองที่จ�าเป็นและมีนัยส�าคัญ 
ในกระบวนการท�างานขององค์กร เช่น การออกกรมธรรม์ จดหมายต่าง ๆ  ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น ในการนี้บริษัทฯ จึงได้ติดตามข้อมูลปริมาณ
การใช้กระดาษและพยายามส่งเสริมให้พนักงานลดความสิ้นเปลืองในการใช้กระดาษ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนการใช้กระดาษในปี 2562 
ลดลงกว่าในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.05

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้กระดาษ	ปี	2561และปี	2562
Data comparison regarding paper usage in 2018 and 2019

พิมพ์งานทั่วไป
General writting

พิมพ์งานกรมธรรม์
Insurance writting

พิมพ์งานต่ออายุ
Renewal writting

แนวคิดในการประหยัดของบริษัทฯ โดยใช้หลัก 3R
Company saving policy using 3R principle as follows

Reduce

Reuse

Recycle

ลดการใช้กระดาษด้วยการให้สแกนเอกสารแทนการพิมพ์ การจ�ากัดจ�านวนการพิมพ์ตามต�าแหน่งของพนักงาน
reduce paper usage by scanning documents instead of printing by limiting number of printing by 
employee position.

รณรงค์ให้น�ากระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้อีกครั้ง
An internal campaign to reuse a single paper side used.

เข้าร่วมโครงการ Shred2Share ซึ่งเป็นบริการท�าลายข้อมูลในกระดาษ และน�ากระดาษเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล
อย่างถูกวิธี ลดการปล่อยของเสียจากกระบวนการท�าลายกระดาษได้ นอกจากนี้ โครงการยังได้น�ากระดาษที่ผ่าน
กระบวนการรีไซเคิล มาผลิตเป็นสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่
ต่างจังหวัด
participating in Shred2share project which gives services in destroying information on the documents 
and bringing papers into correctly recycle process and reduce waste from the process. Furthermore, 
this project also brings the paper that has been recycled back and producing into education tools 
which will be donating into schools in rural area.
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สถิติพนักงานชายและหญิง จ�านวน 1,257 คน
Numbers of men and women
employees, 1,257 persons

(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ปี 2562) / (Data collected since December 2019)

734
หญิง/Women

จ�านวนเริ่มปี 2561
Numbers of a paper ream used in 2018

จ�านวนเริ่มปี 2562
Numbers of a paper ream used in 2019

15,600.00

7,449.007,789.00

16,000.00

7,752.008,952.00

523
ชาย/Men



 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
MTI 0.46 0.45 0.37 0.33 0.16 0.69 10.89 0.20 0.24 0.73 0.98 0.80 16.30 Tons

ALL 294.15 240.59 333.79 191.94 239.15 263.63 353.65 358.69 315.24 600.08 714.69 617.70 4,523.30 Tons
Partners

3.3.2	Compensation	Specification	and	Management
The Company specifies compensation for executives and employees fairly, fitting their knowledge, ability, responsibility 
and performance as compensation management policy.  The Company schedules to have executive and employee 
evaluation annually after operation period (January- December) using KPI as key determent, together with CSR, the result 
would determine compensation and advancement fairy according to their ability.

4 Environment Management
	 4.1	 Valuable	usage	of	papers

For the Company that provides services for insurance, the resource such as paper is considered as a wasted stuff that is also 
needed and it is important for the company such as issuing insurance policy, letters and receipts.  Therefore, the company monitored 
closely the amount of paper being used and encourages the employees to reduce unnecessary usage of paper, which resulted in 
decrease the usage by 6.05% in 2019 comparing to in 2018.

ข้อมูลจาก บริษัท ไอรอน เมาเทนท์ จ�ากัด ผู้บริหารจัดการกระดาษของบริษัทฯ
Source: Iron Mountain (Thailand) LTD., paper management provider to MTI

ลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 4,236.93 กก.
Reduction of CO2 emissions pollution 4,236.93 Kg.

ลดกำรใช้ถ่ำนหิน (Coal) 1,792.55 กก.
Reduction of Coal pollution 1,792.55 Kg.

ลดกำรใช้น�้ำ (H2O) 1,304,815.50 ลบ.ม.
Reduction of water use (H2O) 1,304,815.50 m3

16.30
ตัน : tons

ปริมาณกระดาษของบริษัทฯ ที่เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลในแต่ละปี 
Company paper usage that has been recycled each year

ปริมาณเอกสารสะสมใน Shred2Share โครงการ 8 ปีที่ 11 ประจ�าปี 2562
The amount of documents accumulated in the Shred2Share project for the Project 8th, 11th year of the year 2019.

2561 : 2018

6.02 
ตัน : tons

กระดำษที่เข้ำสู่
กระบวนกำรรีไซเคิล

Papers that go through 
the recycling process 

2562 : 2019

16.30 
ตัน : tons

(เนื่องจากมีการย้ายส�านักงาน
ของบางฝ่ายงาน)

(Due to the relocation of offices)

2560 : 2017

6.27 
ตัน : tons

CO2

H2O

Coal
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	 4.2	 การจัดการพลังงาน
  บริษัทฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยรวบรวมจากข้อมูลจากหน่วยการใช้ไฟฟ้า ณ อาคารส�านักงานใหญ่ ในปี 2562 จ�านวน 1,525,000 kWh  
  คิดเป็นสัดส่วนลดลงร้อยละ 0.93 จากปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2561

 4.3	 การใช้น�้า	
  ทรัพยากรน�้าเป็นทรัพยากรที่ส�าคัญ บริษัทฯ จึงให้ความตระหนักถึงการลดการใช้น�้า และเพ่ือประโยชน์ในเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่าย 
  ของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือการประหยัดน�้า อาทิ การเปล่ียนก็อกน�้า ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจ�านวนการใช้น�้าในปี 2562 ลดลง 
  กว่าในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 6.04

5. CSR after Process: กิจกรรมเพื่อสังคม
	 5.1	 กิจกรรมจิตอาสา	“อาสากล้าใหม่เมืองไทย”

อาสากล้าใหม่เมืองไทย เป็นโครงการที่บริษัทฯ ต้องการสร้างหัวใจของจิตอาสา ให้อยู่ในหัวใจของพนักงานทุกคนในองค์กร โครงการน้ี 
เปิดโอกาสให้พนกังานได้รวมกลุม่และออกไปท�ากจิกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ทัง้ยังเป็นกิจกรรมท่ีสามารถสร้างความสมัพันธ์
อนัดรีะหว่างพนกังานด้วยกัน กิจกรรมอาสากล้าใหม่เมอืงไทย ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2556 ถึงปัจจบุนั โดยในปี 2562 เกิดกิจกรรม
จ�านวน 9 รุ่น รวมปัจจุบันมีจ�านวน 56 รุ่น รวมมีพนักงานเป็นอาสากล้าใหม่มากกว่า 600 คน

การท�ากิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมอาสากล้าใหม่เมืองไทย
เมืองไทยประกันภัย ได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนในหลากหลายประเด็น โดยเฉพาะชุมชนเขตคลองเตย เนื่องจากชุมชนคลองเตยเป็น 
พื้นที่ตั้งของสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอล ที่เมืองไทยประกันภัย ให้การสนับสนุนหลัก โดยกิจกรรมจะเป็นในรูปแบบการ
ท�างานอาสาของพนักงาน และการท�ากิจกรรมฟุตบอลคลินิกให้กับเด็กในชุมชนคลองเตย และการร่วมกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานใน
พื้นที่

     
	 5.2	 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

เมืองไทยประกันภัย ได้ร่วมกับหอการค้าไทย มูลนิธิหอการค้าไทย และมูลนิธิเมืองไทยย้ิม ด�าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการไทย มาต้ังแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัทฯ เป็นบริษัทน�าร่องในการท�าโครงการ และได้ขยายต้นแบบนี้สู่บริษัทภาคี 
ของหอการค้าไทย โดยโครงการในปี 2562 แบ่งออกเป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ส�าหรับผู้พิการ 
ในพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแก้ว และสกลนคร และกจิกรรมฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารด้านต่าง ๆ  ให้กับเดก็ออทิสตกิส์ ทีอ่ยู่ในความดแูลของ มลูนธิิบ้าน
ครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ซึ่งทดแทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 35 รวมจ�านวน 14 คน ซึ่งโครงการนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการโดยตรง 
ที่ได้มีอาชีพ และรายได้ แก่ครอบครัวของผู้พิการอีกด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2561 และ ปี 2562
Data comparison regarding the usage of electricity in 2018 and 2019

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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200,000

150,000

100,000

50,000

0

kWh/61

kWh/62
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 4.2 Energy Management
Overall, the usage of electricity in the Company headquarter in 2019 was 1,525,000 kWh, which decreased by 0.93% comparing 
to 2018.

	 4.3	 Water	Usage
As Water is one of the most important resources, therefore, our company realizes that reduction in water usage and for the 
benefit of saving cost, the company has change tools which would benefit in saving water usage such as changes of water 
faucet, which result in reduction in water usage by 6.04 in 2019 comparing to 2018.

5. CSR after Process: Activities for Contributing to Society
	 5.1	 Volunteer	Activity	by	“MTI’s	voluntary	workers”

MTI’s voluntary workers are the project which the Company would like to build volunteering instinct for our entire employees in 
the organization.  This project gives employee the opportunity to gather and go out for charitable activities, not only this activity 
benefit the public, it also build good relationship with other employee.  The project “MTI’s voluntary workers” begun in 2013 and 
in 2019 we had overall 9 groups which from 2013, we had 56 groups altogether, equaling to 600 employees that volunteered.

Activity	for	community	through	the	project	“MTI’s	voluntary	workers”
Muang Thai Insurance has been continuing voluntary activities with communities in many aspects especially in Khlong Toei, 
since Port F.C. which Muang Thai Insurance is supporting is located in Khlong Toei.  The activities would be in the form of 
employee volunteering, Football clinic activities for youth in Khlong Toei and participation in the activity by 

 5.2 Developmental project on the quality of disabilities’ lives
Muang Thai Insurance Public Company Limited with the Thai Chamber of Commerce, Thai Chamber of Commerce Foundation 
and Muang Thai Yim Foundation has been continuously supporting and improving living standard for Thai people with disabilities 
since 2014 which the Company started this project and has expanded to partner companies of the Thai Chamber of Commerce.
In 2019, divided into training for agricultural and farming for disables in Sa Kaew and Sakon Nakorn.  Furthermore, our company 
also has several training activities for children with autism in Teacher Boonchoo Home Foundation for special children which 
compensate for hiring disable employee according to section 35, totaling 14 children with autism.  Other than the projects that 
benefit the disable directly, they are able to have jobs and income which also benefit their families
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	 5.3	 สานฝันด้านกีฬา
เมอืงไทยประกันภัย เป็นองค์กรทีใ่ห้ความส�าคญักับการด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคม ตามแนวนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนา
องค์กรอย่างย่ังยืน โดยเฉพาะด้านการกีฬา เพราะการส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬาจะท�าให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม ทั้งตัวนักกีฬา 
ครอบครวั ผูช้ม ชมุชน และประเทศชาต ิตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ให้การสนบัสนนุด้านการกีฬา ตัง้แต่การสร้างแรงบนัดาลใจให้เดก็
และเยาวชน สนใจท่ีจะเล่นกีฬา และสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพ เพ่ือท�าตามความฝันในการเป็นนกักีฬาอาชพีต่อไป รวมถึงการสนบัสนนุ
กีฬาในระดับประเทศ ทั้งสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. โดยในปี 2562 ท�าผลงานอยู่ในอันดับที่ 3 ของรายการแข่งไทยลีก ฟุตบอลลีกระดับสูงสุด
ของประเทศไทย และคว้าแชมป์เอฟเอ คัพ เป็นครั้งแรกในรอบ 10 ปี และบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทย ภายใต้สมาคม
กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนฟุตบอลระดับเยาวชน
บรษิทัฯ เลง็เห็นถึงความส�าคญัของการส่งเสรมิและพัฒนาเยาวชน ในการฝึกฝนและพัฒนาศกัยภาพ เพ่ือสร้างเสรมิทกัษะและประสบการณ์
สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนมุ่งมั่นสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอันจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ในอนาคต
บริษัทฯ จึงได้ร่วมกับโรงเรียนปทุมคงคา ในนามอะคาเดมีสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ประกอบด้วย นักกีฬา จ�านวน 2 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุ
ไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนรายการต่าง ๆ โดยในปี 2562 รุ่นอายุ 15 ปี ท�าผลงาน 
คว้าแชมป์ รายการมิราเคิล Miracle Thai Youth League 2018-2019 และรุ่น 17 ปี ท�าผลงานคว้าอันดับที่ 4 รายการฟุตบอลลีกเยาวชน
แห่งชาติ Thailand Youth League 2018-2019

	 5.4	 การสนับสนุนเงินเพื่อการช่วยเหลือ
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเงินบริจาค ให้กับองค์กร หน่วยงาน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์กับสังคม ตามประเภทของการ
สนับสนุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนการกีฬา และสนับสนุนเพื่อผู้พิการ
ท้ังน้ี หากจ�าแนกตามสัดส่วนของกิจกรรมท่ีบริษัทฯ สนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นการบริจาคเพ่ือสาธารณประโยชน์ เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งหวัง 
ท่ีจะกระจายเงินสนับสนุน เพ่ือเป็นประโยชน์กับสังคมในวงกว้าง ส่วนเรื่องการสนับสนุนกีฬา และการสนับสนุนเพ่ือผู้พิการ เป็นประเด็น 
ทางสังคมที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และมุ่งหวังให้เกิดการต่อยอดจากเงินสนับสนุนนี้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
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 5.3 Achieving Goal in Sport
Muang Thai Insurance Public Company Limited as an organization sees the importance of Corporate Social Responsibility, as our 
CSR policy aim to achieve sustainable development especially in recreational sports by encouraging sporting activities would 
result in development as a whole.  This include the athlete themselves, their families, the audience, the community and the nation
As for the past duration, the Company has been supporting in sports, from creating inspiration for children and youth that are 
interested in sports and supporting their capability into achieving their goal in career in sports in the future, including support 
in the national level.  In 2019, Port F.C. achieved 3rd place for Thailand official football league, the highest league in Thailand 
and winning in the FC Cup for the first time in 10 years.  The Company also continue to support Thailand National football team 
under Thailand’s Royal Patronage.

Support	of	Youth	Football	Team
The Company sees the important in supporting and developing youth in training and developing their skill to maximize their  
capabilities for skills development and building experience in preparation for career in sport and their path to becoming Thailand 
national athletes in order to achieve fame for Thailand in the future.
The Company with Pathumkongka school in the name of Port F.C. academy consist of 2 batches of athletes which is under 15 
years and under 17 years.  In 2019, under 15 years participated in many leagues and won in the Miracle Thai Youth League 
2018-2019 and under 17 years came in 4th place in Thailand Youth League 2018-2019.

 5.4 Donations
The Company will be supporting organizations, activities and projects that is beneficial to the public according to 3 types such 
as donation for public benefits, supporting in recreational sport and donation for the disabilities.
So if we separate the company CSR activities by sector, majority of the donation is for the public benefit because the Company 
hopes to distribute the donation for the wider range.  As for the support in recreational sport and for the disable are the area 
that the Company believe are the most important and hope that the donation can continue for sustainable development.

ประเภทการสนับสนุน (จ�าแนกตามสัดส่วนจ�านวนกิจกรรม)
Categorised by the Proportion of activities

66%25%

9%
สนับสนุนด้ำนกำรกีฬำ
Support for Sports

สนับสนุนงำนสำธำรณกุศล
Support for Public

กิจกรรมอำสำ
Valuntary Activities Types of Support

MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
 55 

2019 ANNUAL REPORT



56
รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความก้าวหน้าในปี 2562
Progression in 2019

ในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO/IEC 27001: 2013
	มาตรฐาน	 ISO/IEC	27001:2013	 เป็นมาตรฐานท่ีสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ	บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)												
ว่าระบบงานและข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับบริการจากทางบริษัทฯ	ได้รับการบริหารจัดการอย่างมีความมั่นคงปลอดภัย	มีประสิทธิภาพ	
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการด�าเนินธุรกิจขององค์กร	 โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น 
ของบริษัทฯ	 ในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและระบบสารสนเทศจากภัยคุกคามจากผู้บุกรุกทางไซเบอร์	 อีกท้ังความส�าเร็จในครั้งนี้ 
ยังสามารถต่อยอดท�าให้บรษิทัฯ	ได้รบัการรบัรองการปฏิบตัติามขอบเขตของประกาศ	“เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	วิธีการออกกรมธรรม์ประกนัภัย	
การเสนอขายกรมธรรม์ประกนัภัย	และการชดใช้เงนิหรอืค่าสินไหมตามสญัญาประกันภยั	โดยใช้วธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์	พ.ศ.	2560”	
ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า	บริษัทฯ	มีความพร้อมและความสามารถ
ในการด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

2. การเปิดตัว แคมเปญ “Believe” (เชื่อแป้ง เชื่อเมืองไทยประกันภัย)
	บริษัทฯ	ได้เปิดตัว	แคมเปญ	“Believe”	(เชื่อแป้ง	เชื่อเมืองไทยประกันภัย)	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2562	เดินกลยุทธ์ซีอีโอ	มาร์เก็ตติ้ง	
(CEO	Marketing)	สะท้อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของเมืองไทยประกันภัย	ผ่านตัวตนของซีอีโอ	 โดยบริษัทฯ	ต้องการขยายกลุ่มลูกค้า
รายย่อย	 เพ่ือเพ่ิมฐานลูกค้ายังเจเนอเรชั่น	 (Young	Generation)	 ผ่านการให้ความรู้เก่ียวกับประกันภัยท่ีหลากหลาย	 สอดคล้องกับ 
ไลฟ์สไตล์	 เพ่ือเป็นข้อมูลให้ตัดสินใจซื้อประกันภัยด้วยตัวเอง	ส่วนการประชาสัมพันธ์	บริษัทฯ	 เน้นสื่อสารทุกช่องทาง	 ไม่ว่าจะเป็น 
Social	Platform	Media,	Digital	Media,	Out	of	Home,	TV,	Print	 	Ad	พร้อมด้วยการเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาของแคมเปญ 
“เชื่อแป้ง”	จ�านวน	3	เวอร์ชั่น	ที่น�าเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	ผ่านบทสัมภาษณ์ของซีอีโอ
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In 2019, 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 Insurance Rebranding Through “Believe” Campaign (Believe Pang Believe Muang Thai Insurance)
On	5th	June	2019,	the	Company	underwent	a	rebranding	and	engage	in	“Believe”	Campaign	powered	by	CEO	Marketing 
Strategy.		Through	the	vision	and	mission	of	CEO,	the	Company	aims	at	increasing	retail	customers	and	expanding	Young- 
Generation	client	base	via	innovative	insurance	policy	products	that	are	compatible	with	their	lifestyles.		The	“Believe”	campaign	will	 
go	through	all	relevant	platform.		The	platform	includes	full	media	such	as	Social	Platform	Media,	Digital	Media,	Out	of	Home,	
TV,	and	Print	Ad.	Also,	the	campaign	consists	of	three	versions	of	“Believe	Pang”	movie	advertisement.		The	advertisement	will	
highlight	the	Company	via	an	interview	with	Pang	Nualphan			Lamsam,	CEO	of	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited.
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3.	 การน�าเทคโนโลยีด้านต่าง	ๆ	มาใช้ในกระบวนการท�างานเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	
	บริษัทฯ	มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท�างานของบริษัทฯ	โดยน�า	Business	Process	Management	Platform	(BPMP)	มาใช้เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 โดยน�าข้อมูลเก่ียวกับเวลาในการท�างานจากแต่ละกระบวนการท�างานท่ีเกิดขึ้นจริง 
ในแต่ละขั้นตอน	 เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท�างานเพ่ือการให้บริการท่ีดีย่ิงขึ้น	 และในกระบวนการท�างานท่ีมีปริมาณมาก	
และท�าในลักษณะซ�้ากันในรูปแบบเดิม	บริษัทฯ	ก็ได้น�าเอาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์	Robotic	Process	Automation	(RPA)	มาใช้
ในการท�างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงานได้ในอนาคต	โดยระบบดังกล่าวเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ที่ช่วยท�างานแทนมนุษย์	 ช่วยรองรับการท�างานท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น	 โดยในปี	 2562	มีโครงการที่ด�าเนินการเสร็จไปแล้วจ�านวน 
4	 โครงการ	 ได้แก่	 กระบวนการออกใบเตือนต่ออายุประกันภัยอัตโนมัติส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	กระบวนการ 
ออกเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในการขออนุมัติออกใบเตือนส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด	กระบวนการ
ตรวจสอบการท�างานของเซร์ิฟเวอร์	กระบวนการปิดเคลมค้างท่ีเกินก�าหนดเวลา	อกีท้ังในปี	2563	บรษิทัฯ	ยังมุง่มัน่ทีจ่ะพัฒนาปรบัปรงุ
กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ	ในการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีเหล่านี้	
เพื่อสร้างความช�านาญและน�าความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในกระบวนการท�างานของหน่วยงานตนเอง

4.	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
•	 แผนประกันภัยรถยนต์	Big	Smile	2019
		 ประกันภัยรถยนต์ชั้น	1	เบี้ยประกันภัยแบบประหยัด	ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าครอบคลุมอุบัติเหตุทุกกรณี	รวมทั้ง	ชน	หาย	ไฟไหม้								 
		 น�้าท่วม	และคุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่ง	รวมถึงคุ้มครองภัยก่อการร้าย
 
•	 แผนประกันภัย	Health	Easy	ประกันสุขภาพส่วนบุคคล
		 ส�าหรับกลุ่มลูกค้าวัยเริ่มต้นท�างาน	 หรือกลุ่มลูกค้าท่ีต้องการ	 Top	 Up	 ประกันสุขภาพ	 หรือสวัสดิการท่ีมีอยู่เดิม	 ซึ่งจะให้ 
		 ความคุม้ครองส่วนเกินจากสวสัดกิารท่ีลกูค้าได้รบัจากบรษิทัฯ	หรอืองค์กร	100%	ไม่มรีบัผดิชอบร่วม	(co-pay)	จากส่วนเกินสวสัดิการ 
		 ที่ได้รับ	โดยความคุ้มครองสูงสุด	500,000	บาทต่อครั้ง	ไม่จ�ากัดต่อปี	และเลือกค่าห้องสูงสุด	4,000	บาทต่อวัน

•	 แผนประกันภัยเมืองไทย	Happy	Trip	ประกันเดินทางต่างประเทศ
		 โดยมีแผนความคุ้มครองหลากหลายรองรับทุก	Lifestyle	การท่องเที่ยวให้เลือกถึง	3	แผน	ด้วยกัน	
		 1.	 แผนรายเดี่ยว	(Individual	Plan)
		 2.	 แผนครอบครัว	(Family	Plan)
		 3.	 แผนรายกลุ่ม	(Group	Plan)	จ�านวนตั้งแต่	6-20	ท่าน
		 ซึง่ทุกแผนประกันภยั	Happy	Tirp	กรณวีีซ่าไม่ผ่านสามารถขอเงินคนื	100%	พร้อมรองรบัด้านบรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิในต่างประเทศ 
		 จนต่อเนื่องเมื่อกลับมายังประเทศไทย	 อาทิ	 เจ็บป่วยก็ไม่ต้องส�ารองจ่าย	 กรณีนอนโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วโลก,	 อุ่นใจกับ 
		 การบรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิ	24	ชัว่โมง	วงเงนิคุม้ครอง	30	ล้านบาท	และกรณีกลับถึงไทยไม่สบาย	ก็มคีวามคุ้มครองค่ารกัษาพยาบาล 
		 ต่อเนื่อง	ในประเทศไทย

•	 แผนประกันภัย	SME	ธุรกิจร�่ารวย	ประกันทรัพย์สินส�าหรับธุรกิจ	SME
		 รองรับกลุ่มธุรกิจ	SME	และ	Start	up	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและได้รับการสนับสนุนธุรกิจจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง	โดยคุ้มครองธุรกิจ								 
		 ท้ังบรกิาร	และโรงงานอตุสาหกรรมขนาดย่อม	คุม้ครองท้ังอคัคภัีย	รวมถึงภัยธรรมชาต	ิโดยไม่มค่ีาเสยีหายส่วนแรก	และรบัประกันภัย						 
		 ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ	(ยกเว้น	พื้นที่บล็อกอันตรายที่ระบุไว้)

•	 แผนประกันภัยเมืองไทย	1	Plus+
		 ประกันภัยรถยนต์ประเภท	 1	 ราคาพิเศษ	 รับประกันภัยท้ังรถเก๋ง	 รถกระบะและรถตู้โดยสาร	 จ่ายน้อยแต่คุ้มครองแบบประกันภัย 
		 ชั้น	1	เหมาะส�าหรับผู้ที่มั่นใจในการขับขี่และต้องการประหยัดเบี้ยประกันภัย

•	 แผนประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับคนรักกีฬา
		 ให้ความคุม้ครองชวิีตและร่างกาย	กรณีเกิดอุบตัเิหตุขณะเข้าชมการแข่งขนักีฬา	ทนุประกันภัยถึง	3	เท่า	ทนุประกันภัยสงูสดุ	900,000	บาท	 
		 พร้อมค่ารักษาพยาบาล

•	 แผนประกันสุขภาพ	Health	Premium
		 ตอบโจทย์ลกูค้าท่ีต้องการความคุม้ครองด้านสขุภาพทีส่งูขึน้	ซึง่ให้ความคุม้ครองแบบเหมาจ่าย	ไม่จ�ากัดวงเงนิต่อครัง้	รบัประกันภัย 
		 ต่อเนื่องถึงอายุ	80	ปี	เพื่อรองรับสังคม	Aging	Society
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3. Applying Various Technologies 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.		In	2019,	there	were	completed	four	projects	
which	were	Automatic	insurance	renewal	process	for	personal	accident	insurance	policies,	Automatic	document	issuance 
process	for	 insurance	renewal	approval	 for	all	 types	of	property	risk	 insurance	policies,	Server	performance	checking	
process,	as	well	as	Close	claim	aging	process	which	was	overdued.		In	the	year	2020,	the	company	is	still	determined	to	
improve	the	work	process	to	be	more	efficient.		Therefore,	it	is	necessary	to	encourage	the	Company’s	personnel	in	learning	
these	technologies,	for	knowledge	and	expertise	of	the	work	process	in	each	department.

4. New Product Development
•	 Car	Insurance	Plan	“Big	Smile	2019”
		 Type	1	car	insurance	provides	economical	insurance	premium	and	covering	all	accidents	included	collisions,	fire,	floods,	 
		 decorative	equipment	and	protection	against	terrorism.

•	 Personal	Health	Insurance	“Health	Easy”
		 This	plan	is	for	the	group	of	young	customers	working	or	customers	who	want	to	top	up	health	insurance	or	existing	benefits. 
		 It	will	provide	100%	coverage	for	the	benefits	that	customers	receive	from	the	company	or	organization.		There	is	no	co-paid 
		 from	the	benefits	received	with	coverage	up	to	500,000	baht	per	time,	unlimited	per	year	and	choose	the	room	rate	up	 
		 to	4,000	baht	per	day.

•	 International	Travel	Insurance	“Muang	Thai	Happy	Trip	Insurance”
		 There	are	three	types	of	coverage	plans	to	support	all	lifestyles	of	tourism:
		 1.	 Individual	Plan
		 2.	 Family	Plan
		 3.	 Group	Plan	(6-20	people)
		 All	Happy	Trip	insurances	are	planned	in	case	that	a	visa	does	not	pass,	which	the	customers	can	request	a	100%	 
		 refund,	along	with	supports	for	emergency	services	abroad	covered	continuously	until	they	return	to	Thailand,	such	as	 
		 illness	coverage,	without	additional	payment.		In	the	case	of	hospitalization	in	a	worldwide	network,	peace	of	mind	with	 
		 24-hour	emergency	services,	a	coverage	is	limited	at	30	million	baht.

•	 SME	insurance	plan,	property	insurance	for	SME
		 This	plan	is	to	support	the	SME	business	and	start-up	groups	which	has	a	tendency	to	have	more	necessary	to	receive	 
		 business	supports	from	the	government	continuously.		This	plan	will	protect	the	whole	business	service	and	small	industrial 
		 plants,	 fire	protection	 including	natural	disasters	without	 first	part	damages	and	accept	 insurances	 in	all	provinces 
		 nationwide.	(except	Hazardous	areas	specified)

•	 Muang	Thai	1	Plus+	insurance	plan
		 Type	1	car	insurance	with	special	price	is	allowed	for	sedans,	pickup	trucks	and	passenger	vans.		The	customers	can	 
		 pay	with	low	premium	for	type	1	insurance	coverage.		This	is	suitable	for	those	who	are	confident	in	driving	and	want	to	 
		 save	on	insurance	premiums.

• Accident	insurance	plans	for	sports	lovers
		 This	plan	provides	protection	for	life	and	funeral	fees	in	the	event	of	an	accident	while	watching	a	sports	event	up	to	3		
		 times	and	the	sum	insured	is	up	to	900,000	baht	with	medical	expenses.

•	 Health	Insurance	Plan	“Health	Premium”
		 This	plan	is	for	customers	who	need	higher	health	coverage	which	provides	fixed	coverage	with	no	limit	per	transaction	 
		 and	receive	continuous	insurance	until	the	age	of	80	to	support	the	aging	society
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
Remuneration of the Directors and the Executives

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562

ค่าบ�าเหน็จ	6,000,000	บาท
ค่าตอบแทนประจ�า	และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		6,305,000	บาท

	 รายชื่อกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหา	 รวมค่าตอบแทนประจ�า
	 	 บริษัทฯ	 ตรวจสอบ		 และก�าหนดค่าตอบแทน	 และค่าเบี้ยประชุม	 	
	 	 	 	 	 กรรมการ	(บาท)

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

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

	 3.	นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า1	 460,000.00	 -	 -	 460,000.00

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

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

	 6.	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย		 360,000.00	 150,000.00	 20,000.00	 530,000.00

	 7.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม		 360,000.00	 100,000.00	 30,000.00	 490,000.00

	 8.	นายคิม		ชี		ยิป	2	 	 	 225,000.00	 -	 -	 225,000.00

	 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.	นายประเวช		องอาจสิทธิกุล		 360,000.00	 -	 -	 360,000.00

	15.	นายบุญชัย		โชควัฒนา	3	 300,000.00	 -	 -	 300,000.00

	16.	นายฮาน		ม็อง		ซิว	4 	 120,000.00	 -	 -	 120,000.00

   รวม 5,905,000.00 350,000.00 50,000.00 6,305,000.00

1	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
2		 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2562
3		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
4		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2562

คณะอ�านวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2562
•	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	ให้กับผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	40.31	ล้านบาท
•	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น	เช่น	เงินสบทบทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เงินประกันสังคม	ค่าพาหนะ	ค่าวิชาชีพ	และเงินส�ารองเกษียณอายุ		
	 ส�าหรับผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	8.71	ล้านบาท
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Remuneration for the Directors for the year 2019

Director’s	Bonus		6,000,000	Baht
Fixed	Remuneration	Fee	and	Meeting	Fee	for	the	Directors	6,305,000	Baht

 List of Directors Board of Audit  Nomination and  Fixed Remuneration
  Directors Committee  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.	Sujitpan		Lamsam1	 460,000.00	 -	 -	 460,000.00

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

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

	 6.		Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 360,000.00	 150,000.00	 20,000.00	 530,000.00

	 7.		Mr.	Asoke		Wongcha-um	 360,000.00	 100,000.00	 30,000.00	 490,000.00

	 8.		Mr.	Kim		Chee		Yip2	 225,000.00	 -	 -	 225,000.00

	 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.		Mr.	Pravej		Ongartsittigul		 360,000.00	 -	 -	 360,000.00

	15.		Mr.	Boonchai		Chokwatana	3	 300,000.00	 -	 -	 300,000.00

	16.		Mr.	Han		Mong		Siew	4	 120,000.00	 -	 -	 120,000.00

   Total 5,905,000.00 350,000.00 50,000.00 6,305,000.00

1		 Had	been	appointed	as	Vice	Chairman	on	March	1,	2019
2	 Resigned	from	the	Director	on	August	15,	2019
3	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	February	27,	2019
4	 Had	been	appointed	as	the	Director	on	August	29,	2019

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	40.31	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	8.71	Million	Baht.
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร  (ต่อ)
Remuneration of the Directors and the Executives (Continued)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี	2562

ค่าบริการอื่นปี	2562

	 รายการที่	 ประเภทของงานบริการ	 ชื่อผู้สอบบัญชี	 จ�านวนเงิน	(บาท)

	 1	 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี	 นางสาวณริศรา		ไชยสุวรรณ/บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 1,350,000

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

 รวม   2,040,000

	 รายการที่	 ประเภทของงานบริการ	 ชื่อ	 จ�านวนเงิน	(บาท)

	 จ่าย	 จะจ่าย
	 ระหว่างปี	 ในอนาคต

	 1	 ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตาม	 นางสาวณริศรา		ไชยสุวรรณ/บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	 180,000	 380,000

	 	 ระดับความเสี่ยงงวด	6	เดือนและประจ�าปี	

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

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	บริษัทฯ	มีพนักงานจ�านวน	1,257	คน	และมีค่าตอบแทนจ�านวน	800.68	ล้านบาท	ค่าตอบแทนดังกล่าว
ประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	ค่าล่วงเวลา	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการและผลประโยชน์อื่น	ๆ
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Auditor’s Remuneration

Audit	Fees	in	2019

Non-Audit	Fees	in	2019

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

	 1	 Audit	the	annual	financial	statements	 	 Ms.	Narissara		Chaisuwan/EY	Office	Limited	 1,350,000

	 2	 Review	the	quarterly	financial	statements	-	3	quarters		 Ms.	Narissara		Chaisuwan/EY	Office	Limited	 690,000

 Total    2,040,000

	 No.	 Type	of	Services	 Name	 Amount	(Baht)

 Paid during  To be paid 
 the year next year

	 1	 Review	half-year	and	audit	annual		 Ms.	Narissara		Chaisuwan/EY	Office	Limited	 180,000	 380,000

	 	 risk-based	capital	reports	

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

Employees’ Compensation 
As	at	31	December	2019,	the	Company	had	1,257	employees	and	their	compensation	of	Baht	800.68	million.
The	compensation	includes	salaries,	wages,	over-times,	bonuses,	provident	fund,	other	welfare	and	benefits.
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน  (ต่อ)
Related Party Transactions (Continued)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
โดยรายการระหว่างกันท่ีเกิด	 เป็นรายการท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้มีการเติบโต 
อย่างต่อเน่ืองและมั่นคง	 รายการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติท่ัวไปตามกลไกตลาดท่ีมีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้า 
ปกติการลงทุนในประเภทต่าง	ๆ	อาทิเช่น	 เงินฝากธนาคาร	และการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	 เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในประเภทการลงทุน	ในด้านการประกันภยั	รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน	อาทิเช่น	เบีย้ประกันภัย	ค่าสินไหมทดแทน	
ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จ	และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยเป็นไปตามลักษณะและวิธีปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ	เพื่อการเติบโต 
ของธุรกิจซึง่มุง่เน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคูค้่าพันธมติร	กรณีการเรยีกร้องสนิไหม	บรษิทัฯ	มกีระบวนการพิจารณาสนิไหมท่ีเป็นมาตรฐาน 
โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกรายของบริษัทฯ	 ท้ังนี้การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ค�านึงถึงประโยชน ์
สูงสุดต่อบริษัทฯ	เป็นส�าคัญ

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดงักล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกันทีไ่ด้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญช ี
รบัอนญุาตนัน้	ได้มกีารก�าหนดเงือ่นไขต่าง	ๆ 	ว่าเป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด	ซึง่มเีงือ่นไขไม่แตกต่างจากบุคคล 
ภายนอก	และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระท�ารายการระหว่างกันใด	ๆ	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให ้
ผูม้ส่ีวนได้เสยีท�ารายการระหว่างกัน	แต่หากมรีายการระหว่างกันเกิดข้ึนก็จะเป็นไปตามธุรกจิปกติ	ซึง่เป็นไปในราคาหรอืเงือ่นไขท่ีไม่แตกต่าง 
จากบุคคลภายนอก	 โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น	 อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน 
โดยบรษิทัฯ	จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ	และโดยให้เป็นไปในราคายุตธิรรมตามสภาพ
ตลาดในลกัษณะธุรกจิท่ัวไป	นอกจากนีบ้รษิทัฯ	จะปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	ข้อบงัคบั	ประกาศ	
ค�าสัง่	หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	รวมตลอดถึง
การปฏิบตัติามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยง	และการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบรษิทัฯ

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต	บริษัทฯ	ก็จะเปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�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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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง  
Risk Factors and Risk Management  

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของ 
บริษัทฯ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการก�ากบัการบรหิารความเสีย่งแบบองค์รวม และการประเมนิความเสีย่ง 
และความมั่นคงทางการเงินของบริษทัประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562 โดย                                                                                                           
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารจัดการ            
ความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าที่ในการน�านโยบาย
ที่ก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทาง                
ที่ก�าหนดไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่าง 
ต่อเนือ่ง ท้ังนีน้โยบายการบรหิารความเสีย่งได้ถูกก�าหนดเป็นลายลกัษณ์
อักษร โดยมีการทบทวนและส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกป ี
เพ่ือให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด�าเนินการได้อย่าง
เหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ ์
ขององค์กร มัน่ใจได้ว่าครอบคลมุความเสีย่งและประเดน็ส�าคญัขององค์กร 
ได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งมีการพิจารณา
ความเสีย่งแบบตรงไปตรงมา ชดัเจน โดยแบ่งตามประเภทความเสีย่งดังนี้
 1.  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
 2.  ความเสี่ยงด้านประกันภัย
 3.  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 4.  ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
 5.  ความเสี่ยงด้านตลาด
 6.  ความเสี่ยงด้านเครดิต
 7.  ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
 8.  ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 9.  ความเสี่ยงด้านมหันตภัย
 10. ความเสี่ยงที่เกิดใหม่
 11. ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ 

The Company has provided the comprehensive risk management 
per the notification of the Office of Insurance Commission (OIC) 
on the Criteria, Procedures, and Conditions for Supervising Enter-
prise Risk Management and Own Risk and Solvency Assessment 
of Non-Life insurance Companies B.E. 2562 (2019).  The Board 
of Directors has assigned the Risk Management Committee to 
define the policies with the approval from the Board of Directors 
and assigned the Risk Management Department to communicate 
the defined policies and monitor within the Company in order to 
comply with the guideline and to continuously report to the Board 
of Directors.  The risk management policy has been set in writing 
and brought to review and update every year before annual 
submission to the Office of Insurance Commission (OIC). 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 and in accordance with the Vision and Mission which 
includes a clear and straightforward risk assessment.  Types of 
risk are classified as follows:
 1. Strategic Risk
 2. Insurance Risk
 3. Liquidity Risk
 4. Operational Risk
 5. Market Risk 
 6. Credit Risk 
 7. Reputation Risk
 8. Information Technology Risk 
 9. Catastrophe Risk
 10. Emerging Risk 
 11. Group Risk 
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1.  การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงจากการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการ 
ด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบตัอิย่างไม่เหมาะสมหรอืไม่สอดคล้อง 
กับปัจจยัภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่รวมถึงการเปลีย่นแปลง 
ทางสังคม เทคโนโลยี และความคาดหวังของสาธารณชน

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กลุม่งานยุทธศาสตร์องค์กร เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบโดยตรง
เก่ียวกับการก�าหนดกลยุทธ์และแผนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 
จงึมหีน้าทีใ่นการตดิตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และบรหิารจดัการปัจจยั
ความเสีย่งด้านกลยุทธ์อย่างต่อเนือ่ง และน�าเสนอผลให้กบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู รวมท้ังสายงานและฝ่ายงานทีเ่ก่ียวข้องเป็นระยะ ๆ  เพ่ือใช้ 
ในการตัดสินใจในเรื่องท่ีส�าคัญ และให้ผู้ที่เก่ียวข้องท้ังหมดได้ม ี
ส่วนร่วมในการวางแผนรบัมอื และเตรยีมการต่าง ๆ อย่างเป็นขัน้ตอน 
ให้สอดคล้องและทนัต่อสถานการณ์รวมทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึน้ 
โดยมีองค์ประกอบส�าคัญคือ

•	 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์	และการก�าหนดราคา
การพัฒนาผลติภัณฑ์ประกันภยัและก�าหนดอตัราเบีย้ประกันภยั
ส�าหรบักรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนดิ จะต้องผ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งประกอบด้วย             
ผู ้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ 
จะร่วมกันสอบทานความเหมาะสมของความคุ้มครอง รวมท้ัง 
ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ียอมรบัโดยท่ัวไปในการ 
ก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้แน่ใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัย
ที่ก�าหนดข้ึน เพียงพอเหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ เมื่อม ี
การน�าไปใช้แล้ว จะติดตามผลการด�าเนินงานของผลิตภัณฑ์ 
แต่ละตัว เพ่ือพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบ้ียประกันภัยหรือไม่ 
และอย่างไร นอกจากน้ี ในทุกครั้งท่ีมีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ  
บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องให้ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ อย่าง 
รอบด้านและหาวิธีการจดัการทีเ่หมาะสมส�าหรบัการด�าเนินการ 
ให้ผลติภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตามความคาดหวงั

•	 การขายและการบริหารช่องทางการจ�าหน่าย
การขายและการบริหารช่องทางจ�าหน่ายมีความส�าคัญต่อการ 
แสวงหาและควบคุมรายได้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัฯ 
ท้ังในด้านจ�านวนเงนิและสดัส่วนของเบีย้ประกันภัย ฝ่ายขายจะท�า 
หน้าท่ีหลักในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่องทาง 
การขายทัง้หมดรวมท้ังช่วยในการประสานงานอืน่ ๆ  เพ่ือให้แน่ใจ 
ว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในการนี้ฝ่ายขาย 
จะต้องติดตามยอดขายของช่องทางท่ีรับผิดชอบและรายงาน 
ให้กับผูบ้รหิารสายงานอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมกีารตดิต่อสือ่สาร
ปัญหาและอุปสรรคจากภายนอกให้กับหน่วยงานภายในเพื่อให ้
การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

1. Strategic Risk
Strategic risk means risks and uncertainties that arisen 
from policy, strategic plan, operational plan and improper                       
implementation or non-correspondence with internal factors 
and also external scenarios, including social development, 
technological innovation and public expectation.

Risk Management Guidelines
The Corporate Strategy Group is the main unit with direct 
responsibility of defining the company’s strategy and 
operational plan, therefore, its duties include constantly 
monitoring, performing research and analysis together with 
managing strategic risk factors and reporting the results 
to the top management, including the related groups and 
departments on 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. 
The important components are as follows.

•  Product Development and Premium Pricing
New products and the premium rates must be firstly                     
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 premiums in both amount and proportion 
to be in line with the Company’s target.  Sales Department 
is responsible for presenting products to the prospective 
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 regularly report to the Group Head. The 
problem and obstacle will be identified and communicated 
among all related functions to ensure that such problem will 
be solved efficiently.
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2. การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบี่ยงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการก�าหนด
อัตราเบี้ยประกันภัย การค�านวณเงินส�ารอง และการพิจารณารับประกันภัย

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การพิจารณารับประกันภัย

บรษิทัฯ จะพิจารณาอย่างละเอยีดถึงระดับความเสีย่งภัยท่ีรบัโอนว่าอยู่ในระดบัท่ีบรษิทัฯ รบัเสีย่งได้หรอืไม่ โดยองิจากคูม่อืและอตัราเบีย้ประกันภัย 
ที่ก�าหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของ
ความเสี่ยง ส�าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงล�าพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยง 
ต่อไปยังผูร้บัประกันภยัต่อ ผ่านสญัญาประกันภยัต่อทัง้วิธีท่ีเป็นสญัญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่ีเป็นการท�าเฉพาะราย ซึง่การเลอืกผูร้บัประกันภัยต่อ 
จะพิจารณาที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้มีสัดส่วนของการประกันภัย 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของบริษัทฯ

•	 การจัดการสินไหม	และการส�ารองค่าสินไหมทดแทน
ในการตัง้เงนิส�ารองค่าสนิไหมทดแทน บรษิทัฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ียอมรบัโดยท่ัวไปค�านวณและรบัรองโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเงินส�ารอง มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาสนิไหมประกันภยัทัว่ไป พิจารณาปัจจยัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการตัง้เงนิส�ารองของบรษิทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าเงนิส�ารอง
ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ
บริษัทฯ ได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านักงาน                 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัทฯ 
ทีจ่ะต้องได้รบัการทบทวน และผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการก�ากับการประกันภยัต่อ คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง คณะอ�านวยการ 
บรหิาร และคณะกรรมการบรษัิทตามล�าดับ โดยประกอบด้วยกระบวนการคดัเลอืกแผนประกันภัยต่อทีเ่หมาะสม การน�าไปปฏิบตัใิช้ การตรวจสอบ 
และตดิตาม การทบทวน การควบคมุ และการจดัท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการประกันภัยต่อของบรษิทัฯ โดยพิจารณาถึงความเสีย่งท่ียอมรบัได้ 
ของบริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
บริษัทฯ มีการก�าหนดขีดจ�ากัดการกระจุกตัวส�าหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น
1.  ก�าหนดการกระจกุตวัของผูร้บัประกนัภยัต่อท่ีเข้าร่วมในสญัญาประกันภัยต่อ โดยค�านงึถึงขนาดของสญัญาประกันภยัต่อ และสดัส่วนทีจ่ดัสรร 
 ให้กับผู้รับประกันภัยต่อแต่ละราย โดยพิจารณาล�าดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้รับประกันภัยต่อประกอบด้วย เพ่ือป้องกันการ 
 กระจุกตัวที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป
2. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้น�าในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น
 เงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การบริหารเงิน

เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถ
รักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนท่ีมากเกินกว่าปริมาณเงินสด
ประจ�าวันที่มีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพื่อให้เพียงพอต่อการช�าระหนี้สินที่ถึงก�าหนด ท�าให้
เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
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2. Insurance Risk
Insurance Risk means the risk which may arise from the fluctuation in the frequency, severity and timing of loss which may be 
deviated from the assumption used in determining the premium rate, reserve calculation and underwriting.

Risk Management Guideline
• Underwriting

The Company will thoroughly consider the acceptable level of risk taken by referring to the handbook and the predefined premium 
rates, to monitor and control the proper risk diversification, not aggregate by geography and size of risk.  Risk that has the level 
higher than the Company can retain will be ceded to the reinsurers, through annual treaty reinsurance contract and facultative 
reinsurance, which the Company will select the reinsurers by considering their financial stability as the first priority.  The Company 
also prudently manages the proportion of insurance portfolio, for both underwriting result and in line with the strength and the target 
of the Company.

• Claim Management and Claim Reserve
Reserves are calculated based on the widely-accepted actuarial methods and certified by the licensed actuary.  The Company 
has been regularly monitoring and analyzing the changes of reserves, has set up the Non-Motor Claims Committee and has regularly 
considered the factors which may affect the setup of Company’s reserves in order to ascertain that all reserves are justifiable 
and adequate for the Company’s liability toward the Insured in the future.

• Reinsurance Management Strategy
The Company has provided the reinsurance management strategy in writing and conformed to the rules and regulations of the Office 
of Insurance Commission (OIC), which is part of the risk management framework of the Company and must be approved by the 
Reinsurance Committee, Risk Management Committee, Executive Committee and the Board of Directors, respectively. The strategy 
consists of selecting suitable reinsurance plan, implementing, auditing and monitoring, reviewing, controlling and providing related 
reinsurance documents by considering the Company’s risk appetite, financial cost compares with liquidity, tendency of reinsurance 
market and the Company’s business plan which are suitable for the characteristic, size and complexity of the Company’s business.

• Concentration Risk
The Company has set the limit of concentration for the risk with each reinsurer as follows:
1. To set the concentration level of the reinsurers who participate in the reinsurance treaty by considering the size of the treaty, 
 financial rating and share to be allocated to each reinsurer to prevent the concentration risk that may arise from the particular 
 reinsurer.
2. To consider appropriate share to be allocated to the reinsurer who will be the leader in each treaty to be suitable with the  
 size of risk to be ceded.

3. Liquidity Risk
Liquidity risk means the risk which may arise from the Company’s inability to pay the debt or obligation which becomes due,             
because of the inability to convert the assets into cash or cannot obtain adequate source of fund or can obtain the required source 
of fund but at higher cost which is not acceptable.

Risk Management Guideline
• Financial Management

To maintain adequate liquidity, the Company has invested in highly liquid assets.  The efficient financial management allows the 
Company to consistently maintain cash or cash equivalent at an appropriate level.  In case of a big claim arises which the total 
amount to be paid is likely to exceed the daily cash on hand, the Finance Department will immediately notify Investment Department 
in advance to adequately liquidate the investment assets to meet such demand of cash and to make sure that the liquidity risk 
is under control.
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•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ
จากการที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ. ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะ 
การเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ส�าหรับอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ  
ราคาประเมนิต่อเบีย้ประกันภยัค้างรบั ราคาบญัช ีซึง่เป็นอตัราส่วนหนึง่ของเกณฑ์เชงิปรมิาณทีใ่ช้ประเมนิความเสีย่งด้านสภาพคล่อง จากการ 
ทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถจดัเก็บเบีย้ประกันภัยค้างช�าระได้ โดยค่ามาตรฐานของอตัราส่วนนีต้้องไม่ต�า่กว่าอตัราร้อยละ 80 โดยบรษิทัฯ มอีตัราส่วน
สูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด

•	 การบริหารการลงทุน
บรษิทัพิจารณาลงทนุในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องให้สอดคล้องกับลกัษณะของหนีส้นิและภาระผกูพันอย่างเหมาะสม และดแูลให้มสีนิทรพัย์
สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

4. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน 
หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก

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

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร โดยมกีารจดัท�ารายงานและประเมนิความเสีย่งภายใต้กรอบ CRSA: Control 
and Risk Self Assessment ในกระบวนการต่าง ๆ ของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น กระบวนการรบัประกันภยั และการบวนการจดัการสนิไหม 
ทดแทน ซึง่ผลการประเมนิความเสีย่งได้ถูกน�าเสนอต่อกรรมการผูจ้ดัการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
ของบรษิทัฯ โดยหลงัจากการประเมนิแล้ว หากความเสีย่งอยู่ในระดบัทีส่งู เจ้าของความเสีย่งจะร่วมกับฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กรในการก�าหนด
มาตรการตอบสนองต่อความเสีย่ง และเมือ่มกีารน�าไปปฏิบตัแิล้ว เจ้าของความเสีย่งจะต้องรายงานความคบืหน้าและผลการด�าเนินการให้กับ 
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ส�าหรับความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงร่วมขององค์กร จะมีการจัดตั้งคณะท�างาน 
เฉพาะเรื่องขึ้นมาด�าเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

•	 การจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan:	BCP)
บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) ของระบบงานท่ีส�าคัญในการเรียกคืน 
การด�าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก 
รวมถึงได้ท�าการทดสอบแผนดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น โดยระบบงานที่ส�าคัญท่ีได้รับการจัดอันดับ
ความจ�าเป็นเร่งด่วน 4 ล�าดับแรกคือ
1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และการรับแจ้งเหตุ) 
2. บริการด้านสินไหมประกันภัยรถยนต์ 
3. บริการด้านสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 
4. บริการด้านสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงค�านึงถึงกิจกรรมรองต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยอีกด้วย
  1) บริการด้านการรับประกันภัยช่องทาง Digital
  2) บริการด้านการรับประกันภัย
  3) บริการด้านการลงทุน

   
5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ท่ีลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ 
ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
•	 การลงทุน

บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งจากการลงทุนด้วยการก�าหนดคูม่อืแนวทางบรหิารการลงทนุ (Investment Management Guideline: IMG) 
เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในคู่มือจะก�าหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจ�ากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ 
ซึง่พิจารณาก�าหนดขึน้จากอตัราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชือ่มโยงและสอดรบักับผลกระทบต่อเงนิกองทนุทีต้่องด�ารงไว้ 
ตามกฎเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision)
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• Premium Receivable Management
As the Office of Insurance Commission (OIC) has set up the guideline for monitoring and controlling the financial status and the 
operation of the Non-Life insurance companies by using quantitative and qualitative measure, the ratio of premium receivable 
to appraisal value of premium receivable per accounting value which is one of the ratios on qualitative measure to assess the 
liquidity risk which arise from the inability of the Company to collect the premium receivable.  The OIC’s requirement on this ratio 
must not be less than 80% and Company continues to maintain the ratio at level above the OIC’s threshold.

• Investment Management
The Company has considered to invest in the liquid assets in accordance with the Company‘s liability and obligations suitably 
and maintained adequate liquid assets in case of extra cash required.

4. Operational Risk
 Operational Risk means the risk which may arise from the failure, inadequacy or unsuitability of staff, internal process, work process 
or from external factors.

Risk Management Guideline
•	 Risk	Report	and	Assessment	under	CRSA	Framework	(Control	and	Risk	Self	Assessment)

The Company has continuously emphasized on the operational risk management by providing risk report and assessment 
under CRSA framework (Control and Risk Self Assessment) in the main operation of the Company such as the process of 
income acquire from underwriting and the process of claim management.  The result of risk assessment has been presented to 
the Company’s President and Chief Executive Officer and the Risk Management Committee.  Risk owner will jointly determine 
the risk response measure with the Risk Management Committee after the assessment has been done.  Once the measure has 
been implemented, the risk owner must report the progression and performance to the Risk Management Department within the 
stipulated time.  The specific working team will be set up to monitor the joint corporate risk and improve the work process to be 
more concise and efficient all the time.

•	 Business	Continuity	Plan:	BCP
The Company has prepared the Business Continuity Plan (BCP) for the important systems to retrieve the operation to return to 
the normal situation which will assist the business to operate continuously in case of business interruption.  Also, the plan has 
been tested in order to prepare for the emergency situation which may arise.  There are four predominant systems which have 
been ranked according to the priority as follows:
1. Call Center service (Customer service through telephone and claims notification)
2. Motor Insurance claims service
3. Property and Casualty Insuraunce claims service
4. Accident and Health Insurance claim service
 Beside, the company also considers a minor actovity at least 3 other activities as listed below.
  1) Digital Marketing service
  2) Under writing
  3) Invesment

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 asset, 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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ฝ่ายลงทนุของบรษิทัฯ ได้มกีารตดิตามและรายงานผลการลงทนุต่อผูบ้รหิารระดบัสงู รวมทัง้คณะกรรมการการลงทนุอย่างใกล้ชดิ นอกจากนี ้
ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมนิระดับความเสีย่งของการลงทุน ด้วยวธีิการประเมนิและแบบจ�าลองต่าง ๆ เช่น การวัดค่า 
ความเสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้กับพอร์ตการลงทุนด้วยตวัแบบ Value at Risk และจดัท�าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ส�าหรบัวัดค่า 
ความเสยีหายภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิ เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถรบัมอืกับปัจจยัความเสีย่งด้านลงทุนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ 
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายน�าเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency)

6. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีคู ่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ
2. มฐีานะทางการเงนิท่ีมัน่คงและเป็นทีย่อมรบัของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ อ้างองิข้อมลูจากการจดัล�าดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงนิของบรษิทั 
 ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึ่งจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ เช่น S&P, Fitch, Moody’s 
 และ A.M. Best โดยมกีารปรบัปรงุข้อมลูให้ทันสมยัทกุเดอืน บรษิทัฯ มกีารก�าหนดล�าดบัความน่าเชือ่ถือขัน้ต�า่ส�าหรบัผูร้บัประกันภัยต่อ 
 ตามสัญญาที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังน้ี
 • S&P, Fitch และ A.M. Best ขั้นต�่า A-
 • Moody’s ขั้นต�่า A3
 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นจะต้องใช้ผู้รับประกันภัยต่อที่มีล�าดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าท่ีก�าหนด ต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอน 
 เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อที่อยู่ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR)  
 ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ก�าหนดไว้
3. มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มีมาตรฐาน
4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน
บรษิทัฯ จดัให้มคีณะกรรมการบรหิารการลงทุน มหีน้าทีพิ่จารณาและทบทวนปัจจยัต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตดัสนิใจ
การลงทนุของบรษิทัฯ และควบคุมการลงทนุให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ซึง่ถือเป็นกลไกส�าคญัในการบรหิารการลงทนุ และการบรหิารสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ได้น�าเงนิไปลงทุนในตราสารหน้ี
ประเภทต่าง ๆ โดยแยกตามระดบัความเสีย่งของ Credit Rating รวมท้ังบรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการลงทุนในคู่สญัญาท่ีม ีCredit Rating ต�า่กว่า A-

7. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากการเส่ือมเสียชื่อเสียงของบริษัทฯ มีผลให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้นและ/หรือหน่วยงาน
ก�ากับดูแล มีมุมมองต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ ในแง่ลบ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สายงานบรกิารลกูค้าและสนบัสนุนงานขาย เป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบ ในการประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในจดัการข้อร้องเรยีน เพ่ือให้ลกูค้า 
คู่ค้า เกิดความพอใจอย่างสูงสุด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในทางบวกต่อชื่อเสียงต่อบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ            
(Crisis Communication Plan) ส�าหรบับรหิารจดัการเหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความรูส้กึเชิงลบทีม่ต่ีอองค์กร ทีป่รากฏบนสื่อสงัคมออนไลน์ (Social 
Media) เช่น Facebook, Puntip เป็นต้น ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อภาพลักษณ์บริษัทฯ

8. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยเสี่ยงที่ 
เก่ียวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่รวมถึง การกู้คนืระบบงาน (System Recovery) ตามแนวทางการบรหิารความต่อเนือ่งทางธุรกจิ (Business 
Continuity Management) ความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security) และด้าน Cyber (Cyber Security) รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project) ที่มีความส�าคัญต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องก�าหนดเป็นแผนรองรับ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
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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 any policy to invest in neither 
derivative nor foreign currency.

6. Credit Risk
Credit Risk means the risk which may arise when 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 a special case.  For domestic reinsurers, their Capital Adequacy Ratio (CAR) must  
 meet the requirement stipulated by the Office of Insurance Commission (OIC) and the Company
3. Having the clarity in the accounting system and the document.
4. Having good claim recovery payment history

•	 Consideration	of	Credit	Rating	for	Investment
The Investment Committee is responsible to consider and review various influential factors regularly in order to accompany 
the Company’s consideration in investment and control the investment to be in line with scope and regulation of the Office of 
Insurance Commission (OIC) which is a significant mechanism of investment and the Company’s asset management.  The Company 
has invested in various securities which their portfolio has been classified by credit rating.  Also, the Company has no policy to 
invest in below A- credit rating counterparties.

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

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

8. Information Technology (IT) Risk
Information technology risk means risks that result from using technology to operate a business and that technology has an impact 
on operational system, including risk of cyber threat.

Risk Management Guideline
IT group has direct responsibility for monitoring, analyzing, and evaluating IT related risks which including the risk from System 
Recovery (under BCM guideline), Data & Cyber Security and the risk arise from delay of key IT Projects. The action plans must be 
prepared in order to cope with all these risks.
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9. ความเสี่ยงด้านมหัตภัย (Catastrophe Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเหตุการณ์หนึ่งหรือเหตุการณ์ต่อเน่ืองท่ีมีขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจ�านวนสูงเบี่ยงเบนไปจาก                 
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้มีการคาดการณ์ไว้อย่างมาก

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดท�าการทดสอบภาวะวิกฤติเป็นประจ�าทุกปี โดยหนึ่งในสถานการณ์ที่ทดสอบคือ เหตุการณ์มหันตภัยจากภัยธรรมชาติ อุทกภัย 
แผ่นดนิไหว และสนิไหมขนาดใหญ่ (Big Claim) ท่ีเกิดจากการสะสมภัย (Risk Accumulation) ของแต่ละประเภทประกันภยั ซึง่บรษิทัฯ จะน�าผล 
การทดสอบไปใช้ประกอบการทบทวนกรอบและกลยุทธ์ประกันภัยต่อ รวมถึงการก�าหนดการสะสมภัย เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถรองรับ
ความเสี่ยงดังกล่าวได้

10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดใหม่เป็นความสูญเสียที่อาจไม่เคยปรากฏขึ้นหรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน และเป็นความเสี่ยงที่ยากต่อการ
ประมาณการท้ังเชงิโอกาสการเกิดและความรนุแรงในการเกิด เนือ่งจากความไม่แน่นอนและการเปลีย่นแปลงของปัจจยัแวดล้อม อาทิ การเมอืง 
กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯ มีการทบทวนทะเบียนความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ เป็นประจ�า เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและสามารถรองรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น                  
ในทุกขณะการด�าเนินธุรกิจ รวมไปถึงติดตามข่าวสารและแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความเส่ียงชนิดใหม่ต่อธุรกิจประกันภัย  
ทัง้น้ีหากบริษทัฯ ทราบถึงความเสีย่งในลกัษณะดงักล่าว บรษิทัฯ จะเพ่ิมความเสีย่งดงักล่าวเข้าในทะเบยีนความเสีย่งของบรษิทัฯ และจดัท�าขัน้ตอน 
การบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

11.  ความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจ (Group Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบเชิงลบจากเหตุการณ์ (ทั้งที่เป็นทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน) จากธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มธุรกิจท้ังหมดหรือบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งเป็นทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มธุรกิจเอง หรือเหตุการณ์ภายนอกที่กระทบต่อกลุ่มธุรกิจ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความเป็นไปได้ท่ีบริษัทฯ ต้องให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มธุรกิจ จึงได้มีการจัดท�าแผนการสนับสนุนทางการเงินขึ้น                    
โดยก�าหนดเกณฑ์อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนข้ันต�่า กล่าวคือ หากบริษัทในกลุ่มธุรกิจมีอัตราส่วนต�่ากว่าเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก�าหนด 
บริษัทฯ จะหาทางแก้ไขโดยต้องพิจารณาการสนับสนุนทางการเงิน และ/หรือ หาแนวทางที่เหมาะสม ท้ังนี้บริษัทฯ ต้องค�านึงถึงผลกระทบที่ม ี
ต่ออัตราส่วนเงินกองทุนของบริษัทฯ (CAR) อย่างรอบคอบ รวมไปถึงบริษัทฯ จะน�าปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมาเป็นองค์ประกอบในการทดสอบ 
ภาวะวิกฤติด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าการสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ CAR ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น และการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
นอกเหนอืจากการบรหิารความเสีย่งประเภทต่าง ๆ  ตามทีก่ล่าวมาในข้างต้น บรษิทัฯ ยังตระหนกัถึงความเสีย่งต่าง ๆ  ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 
ของผู้ถือหุ้น จึงได้น�าหลักการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการ                  
จดัท�าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคราะห์เหตกุารณ์ และกรณีต่าง ๆ ซึง่เมือ่เกิดข้ึนแล้วอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนินงาน 
และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น แล้วน�าผลจากการศึกษา 
มาวางแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่นกลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทนุต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท่ีก�าหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีได้จัดท�าขึ้น สามารถสรุปได้ว่าระดับเงินกองทุน              
ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอ และยังคงสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�าหนดไว้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่าง ๆ ตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้
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9. Catastrophe Risk
Catastrophe risk means risks that circumstances or important ongoing events cause a company to pay actual compensation more 
than their expectation.

Risk Management Guideline
The company conducts a stress test annually, one of which is catastrophic events such as floods, earthquakes and big claims 
from risk accumulation of each product type.  The Stress test results will be used to review reinsurance strategies and framework 
including risk accumulation, to ensure that companies are able to handle this risk.

10. Emerging Risk
Emerging risk means new risks that become apparent in new or unfamiliar conditions and the risks are quite difficult to estimate 
emerging trends, possibilities and a level of consequent damages because of uncertainty of the conditions, such as politics, law, 
society, technology, physical factors and natural changes. 

Risk Management Guideline
The Company regularly reviews the key risk register in order to be up-to-date and able to handle the risks that may occur at every 
moment of business operation, including following news and trends of various factors which may result in new risks to the 
insurance industry.
However, if the company is aware of the aforementioned risks.  The Company will add those risks into the Company’s risk register 
and establish risk management procedures to prevent or reduce risks to an acceptable level. (Risk Appetite)

11. Group Risk
Group risk means risks that arisen among business group and normally caused by negative financial and non-financial situations. 
Moreover, the risks are also including solvency risk of the whole group or some companies in a group that received the effect from 
negative conditions. The negative situations could be an internal or external event.

Risk Management Guideline
The Company realizes the possibility that the company has to provide financial support to assist within business group.  As a 
consequence, the financial support plan has been established by specifying the minimum capital adequacy ratio criteria. In other 
words, if the companies within the business group have capital adequacy ratio lower than the threshold set by the Company, the 
Company will find out a solution by considering financial support and/ or other suitable alternatives. In this regard, the Company 
must carefully consider the impact on the Company’s CAR, and to take the financial support plan to stress test in order to ensure 
that the financial support plan will not have a significant impact on the company’s CAR.

Investment Risk of the Shareholders and Risk Based Capital Management
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.

The Company’s Capital Adequacy Ratio as at December 31, 2019 is 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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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Business Characteristics

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ท้ังการรับประกันภัยทางตรง และการรับประกันภัยต่อ ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่าย
ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งช่องทางตัวแทน (Agent) นายหน้า (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) ลูกค้าติดต่อ 
บริษัทฯ โดยตรง (Walk-In) ขายผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet) และผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ฯลฯ โดยจัดประเภทของการรับประกันภัย 
ที่มีให้บริการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1.  การประกันภัยทรัพย์สิน
ให้ความคุม้ครองทรพัย์สนิท้ังส่วนบคุคล และภาคธุรกจิ โดยมปีระเภทการรบัประกันภยั และแผนการรบัประกันภัยทีใ่ห้ความคุม้ครองทีแ่ตกต่าง 
และหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน

2. ประกันภัยรถยนต์
 ให้ความคุม้ครองรถยนต์ ตลอดจนความรบัผดิทีเ่กิดจากการใช้รถยนต์ ประกอบด้วยประกนัภัยรถยนต์ภาคบงัคบั และประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ 
ซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนความคุ้มครองท่ีหลากหลาย ท้ังประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะภัยที่ให้เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจาก 
อุบัติเหตุกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก และคุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยท่ี 
แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน

3. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ให้ความคุ้มครองผู้ประกอบการ โดยมีประเภทกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมท้ังการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ การขนส่งสินค้าภายใน
ประเทศ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ

4. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายเดี่ยว และลูกค้า
กลุ่ม และลูกค้าองค์กร มีแผนประกันภัยมากกว่า 100 แผน ให้ลูกค้าได้เลือกท�าประกันภัยตามความต้องการ

5. ประกันภัยวิศวกรรม
ส�าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนรับประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องจักร เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
หม้อก�าเนิดไอน�้าและถังอัดความดัน

6. ประกันภัยความรับผิดและอื่น ๆ
 ประเภทประกันภัยที่นอกเหนือจาก 5 กลุ่มข้างต้น เช่น ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย
ความซื่อสัตย์ ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยาน ฯลฯ

7. ผลิตภัณฑ์พิเศษ
เป็นประเภทการรับประกันภัยเฉพาะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจ ท่ีมีความต้องการท�าประกันภัยท่ีไม่มีในตลาดท่ัวไป เช่น 
การประกันภัยก่อการร้าย (ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่) ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท ฯลฯ
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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 type 1, 
type 2, type 3 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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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ 
Shareholding Structure and Management

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

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

• บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่น นอกจากหุ้นสามัญ

• บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้

ผู้ถือหุ้น
• รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

 ล�าดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 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 เมืองไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด 3,067,851 5.200

 4 นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า 2,604,015 4.413

 5 กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ 1,869,193 3.168

 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 1,375,000 2.330

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

 10 นายสาระ  ล�่าซ�า 967,326 1.640

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษิทัฯ โดยจะต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุ ผูถื้อหุ้นของบรษิทัฯ นอกจากนี ้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด แต่การจ่ายเงินปันผล

จะต้องขึ้นอยู่กับผลก�าไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

 ปี 2558 2559 2560 2561 2562*

 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 6.30 4.30 4.30 2.82 2.90

*	 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	จากผลก�าไรของบริษัทฯ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	1	เมษายน	2563
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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 11 March 2020

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

 4 Mrs. Nualphun  Lamsam 2,604,015 4.413

 5 Aberdeen Small Cap Fund 1,869,193 3.168

 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 1,375,000 2.330

 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 2015 2016 2017 2018 2019*

 Dividend Payment Rate 6.30 4.30 4.30 2.82 2.90

*	 The	interim	dividend	payment	for	the	year	end	on	31st December	2019	to	be	approved	in	the	Board	of	Directors	meeting	held	on	1st April	2020
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การจัดการ
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า ประธานกรรมการ
2. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า 1 รองประธานกรรมการ
4. นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการ
5. นายสาระ  ล�่าซ�า กรรมการ
6. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการอิสระ
7. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ
8. นายคิม  ชี  ยิป 2 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. นายประเวช  องอาจสิทธิกุล กรรมการอิสระ
15. นายบุญชัย  โชควัฒนา 3 กรรมการอิสระ
16. นายฮาน  ม็อง  ซิว 4 กรรมการ
1	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2562
3	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
4	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2562

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกัน และประทบัตราส�าคัญของบรษิทัฯ ยกเว้น นายชศัูกดิ ์  ดิเรกวัฒนชยั นายอโศก   วงศ์ชะอุม่ นายสมเกียรต ิ  ศริชิาติไชย 
นายพิลาศ   พันธโกศล นายประเวช   องอาจสทิธิกุล และ นายบญุชยั   โชควัฒนา ไม่มีอ�านาจลงลายมอืชือ่ และยกเว้น นายแฟรงค์   โยฮาน   เจอร์ราด   แวน   แคมเพน 
และนายฮาน  ม็อง  ซิว ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้ 1

1	จากการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ	ณ	วันที่	16	กันยายน	2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือรักษาผลประโยชน์ 
 ของบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ถือกรมธรรม์ และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
3. ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร
4. ก�ากับดูแลการลงทุน การขยายกิจการ การจัดหา ขาย หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท
5. ร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่งต้ังและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังคัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 บริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้น
6. เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
7. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย
8. มีอ�านาจกระท�าการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ 
 ควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ 
 บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
 ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น 
 ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
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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. Sujitpan  Lamsam 1 Vice Chairman
4. Mrs. Nualphan  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 2 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. Mr. Pravej  Ongartsittigul  Independent Director
15. Mr. Boonchai  Chokwatana 3 Independent Director
16. Mr. Han  Mong  Siew 4 Director
1		 Had	been	appointed	as	Vice	Chairman	on	March	1,	2019
2		 Resigned	from	the	Director	on	August	15,	2019
3		 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	February	27,	2019
4  Had	been	appointed	as	the	Director	on	August	29,	2019	

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 Mr. Pravej  Ongartsittigul and Mr. Boonchai  Chokwatana are not authorized to sign and except 
Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen and Mr. Han  Mong  Siew who cannot jointly sign. 1

1	 As	revision	of	the	Company	affidavit	certificated	by	Department	of	Business	Development,	Ministry	of	Commerce,	on	September	16,	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.

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.
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3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง 
 คูส่มรสของบตุรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ  
 หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ ในลกัษณะ 
 ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความ 
 สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่ม ี
 ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ความสมัพันธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�ากระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรอืให้เช่า อสงัหารมิทรพัย์ 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนีส้นิ รวมถึงพฤตกิรรมอืน่ท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษิทัฯ หรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนุโลม 
แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น 
 ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น 
 รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว  ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ 
 อนุญาตต่อส�านักงานต่อส�านักงาน 
6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชพีใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ได้รบัค่าบรกิารเกินกว่า 
 สองล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
 ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที ่
 ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน 
7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน  
 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิ 
 ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 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

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 1

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตาม 
 มาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบ 
 การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี 
 ความรับผิดชอบ และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง 
 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภยั ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจ 
 ประกันภัย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  
 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ เพ่ือด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัย 
 ว่ามีรายการหรือการกระท�า ดังต่อไปนี้
 5.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 5.2 การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบควบคุมภายใน
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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 busi 
 ness 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.

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.
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 5.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 
  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก�าหนด 
  คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไม่ชักช้า
6. แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. สอบทานประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงด้านการฉ้อฉลของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าได้ด�าเนินการตามมาตรฐานที่เหมาะสม
 กรณีได้รับรายงานการฉ้อฉล และพบว่าการฉ้อฉลหรือการกระท�าใดซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน หรือชื่อเสียง 
 ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยไม่ชักช้า ตามที ่
 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร หากคณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืผูบ้รหิารไม่ด�าเนนิการให้มกีารปรบัปรงุแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ 
 ตรวจสอบก�าหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายงานการกระท�าดงักล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั
8. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  
 ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
9. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ 
 ตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 9.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 9.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 9.3 ความเหน็เก่ียวกับการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 
  กับธุรกิจของบริษัทฯ
 9.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 9.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 9.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 9.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 9.8 รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
10. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการคอรัปชั่นของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
 ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในกรณีทีจ่�าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค�าปรกึษาจากท่ีปรกึษาภายนอก หรอืผูเ้ชีย่วชาญทางวชิาชพีเก่ียวกับการปฏิบตังิานตรวจสอบได้ 
 ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
 ในกรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรษิทัฯ แจ้งมตเิปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละจดัท�ารายชือ่และขอบเขตการด�าเนนิงาน 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและ 
 ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และน�าส่งต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภายใน 15 วันท�าการและ 
 ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
1	 จากการปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	4/2562	เมื่อวันที่	29	สิงหาคม	2562

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม ประธาน
2. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย กรรมการ
3. นายบุญชัย  โชควัฒนา 1 กรรมการ

โดยมี นางสาววิมล  ลิ้มสุวรรณศิลป์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ท�าหน้าที่เลขานุการ
1	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562

 
บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1. ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวธิกีารในการสรรหากรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  ทีไ่ด้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที ่
 และความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบักรรมการ 
 ผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ 
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยฯ และผู้บริหาร 
 ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ก�าหนดนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นท่ีให้แก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อยฯ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับ 
 กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
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Scope of Authorities and Responsibilities of the Audit Committee1

1. To review the Company’s financial reporting process to ensure that it is adequate, accurate, and reliable with adequate disclosure  
 of important information in accordance with the general accounting standards.
2. To review the Company’s internal control system and internal audit system to ensure that they are suitable, efficient and concise  
 according to the standard framework, to define the authorities, duties and responsibilities, to determine an internal audit unit’s  
 independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of the Head of an Internal Audit unit or any other  
 units in charge of an Internal Audit.
3. To review the Company’s compliance with the law on Non-Life insurance, the regulations of the Office of Insurance Commission,  
 the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the law relating to the Company’s business.
4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s Auditor, and to propose such person’s remuneration,  
 as well as to attend a non-management meeting with an Auditor at least once a year.
5. To provide suggestions to the management to ensure effective and efficient operational supervision and to report on the Audit  
 Committee’s operations to the Company’s Board of Directors at the time the Audit Committee deems appropriate, in case there  
 are any suspicious transactions or actions as follows:
 5.1 transactions that may lead to conflicts of interests,
 5.2 corruption, irregularity, or significant deficiency in the Internal Control,
 5.3 violation of the Law on Non-Life insurance, the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, and the law relating  
  to the Company’s business.
  If the Board of Directors or the executives do not proceed with the revision within the time specified by the Audit Committee,  
  the Audit Committee must report to the Office of Insurance Commission without delay.
6. To provide an overall opinion on the Company’s Internal Control performance report to the Board of Directors.
7. To review the effectiveness of the Company’s Fraud Risk Management to ensure it follows the standard operation procedure.
 If it is found or suspected that there is fraud or any acts that has material impact on the financial position or the reputation of the  
 Company, the Audit Committee shall report to the Board of Directors for rectification within the appropriate time, without delay,  
 and as the Audit Committee deemed appropriate. If the Board of Directors or the executives fails to make a rectification within the  
 time specified by the Audit Committee, the Audit Committee shall report on such fraud to the Office of Insurance Commission  
 thereafter.
8. To review the connected transactions or the transactions that may lead to conflicts of interest, to ensure that they are in compliance  
 with the laws and the Exchange’s regulations and to ensure that such transactions are reasonable and for the highest benefit of  
 the Company.
9. To prepare, and to disclose in the Company’s annual report, an Audit Committee’s report which must be signed by the Audit  
 Committee’s Chairman and consist of at least the following information as follows:
 9.1 an opinion the accuracy, completeness and creditability of the Company’s financial report,
 9.2 an opinion on the adequacy of the Company’s internal control system,
 9.3 an opinion on the compliance with the law on securities and exchange, the Exchange’s regulations, or the law relating to the  
  Company’s business,
 9.4 an opinion on the suitability of an Auditor,
 9.5 an opinion on the transactions that may lead to conflicts of interests,
 9.6 the number of the Audit Committee meetings, and the attendance of such meetings by each committee member,
 9.7 an opinion or overview comment received by the Audit Committee from its performance of duties in accordance with the  
  charter, and
 9.8 other transactions which, according to the Audit Committee’s opinion, should be known to the shareholders and general 
  investors, subject to the scope of duties and responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors.
10. To review the accuracy of reference documents and self-assessment form regarding the Company’s measures against corruption  
 according to the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption Program.
11. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the approval of the Audit Committee.
 If it considers necessary, the Audit Committee may seek advice, from external consultants or audit specialists at the Company’s  
 expense.
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4. ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงาน และสอบทานผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป 
 เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง รวมถึงให้ความส�าคัญกับการ 
 เพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
5. พิจารณาให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะอ�านวยการบริหาร
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า 1 ประธาน
2. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 2 ประธาน
3. นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการ
4. นายสาระ  ล�่าซ�า กรรมการ
5. นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ 3 กรรมการ
6. นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
7. นายวาสิต  ล�่าซ�า กรรมการ
8. นายเอเดรียน  ลิม กรรมการ
9. นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 4 กรรมการ
10. นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ 5 กรรมการ
11. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ
1		 ลาออกต�าแหน่ง	ประธาน	และ	กรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
2		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562			
3		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2562
4		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2562
5		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	28	พฤศจิกายน	2562

บทบาทและหน้าที่ของคณะอ�านวยการบริหาร
1. ประสานงานร่วมกับคณะผูบ้รหิารในเรือ่งต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับการด�าเนนิธุรกิจประจ�าวนัของบรษิทัฯ และการปฏบิตัขิองคณะผูบ้รหิารตามแผนงาน 
 และงบประมาณ
2. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามที่คณะกรรมการ 
 บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3. พิจารณาให้การอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่มีการน�าเสนอโดยผู้บริหาร
4. พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  ทีอ่ยู่เหนอืจากประเดน็การด�าเนินธุรกิจตามปกตแิละ/หรอืนอกเหนือจากขอบเขตท่ีได้รบัอนมุตัติามแผนธุรกิจและงบประมาณ 
 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

คณะกรรมการพิจารณาการลงทุน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี ดังรายนามต่อไปนี้
1. นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า ประธาน
2. นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการ
3. นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการ
4. นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ

โดยมี นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุน ท�าหน้าที่เลขานุการ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1. จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และวางกลยุทธ์ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้  
 และสอดคล้องกับแนวทางการบริหารการลงทุนเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้อง 
 กับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
2. เสนอกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละหนึ่งครั้ง และทบทวนนโยบาย ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 
 และเป็นปัจจุบัน ตามข้อเสนอโดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 In the case that the Audit Committee’s duties are changed, the Company shall disclose a resolution to change its duties and name  
 list of members and scope of work of the audit committee according to such change in the form as prescribed by the Stock 
 Exchange of Thailand within 3 (three) business days and in the form prescribed by the Office of Insurance Commission within 15  
 (fifteen) business days from the date on which the change is made.
1	 The	Amendment	of	Audit	Committee	Charter	has	been	approved	by	the	Board	of	Directors	Meeting	No.	4/2019,	held	on	August	29,	2019

Nomination and Remuneration Committee
Has the period in office of 3 years as per the following list
1. Mr. Asoke  Wongcha-um Chairman
2. Mr. Chusak  Direkwattanachai  Member
3. Mr. Boonchai  Chokwatana 1 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	February	27,	2019

Scope of Authorities and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee
1. To determine and seek endorsement from the Board of Directors on the policies, criteria, and method to recruit the Directors and  
 the Members of various Committees with the authorities and responsibilities directly assigned by the Board of Directors, and the  
 nomination of the Executives Officers from the President level and higher;
2. To nominate, select, and seek endorsement from the Board of Directors on the qualified persons to hold the positions of Directors,  
 Members of the Committees and Executive Officers from the President level and higher;
3. To determine the policies for remuneration payment and other benefits which will be offered to the Directors, Members of the  
 Committees, and Executive Officers from the President level and higher to propose to the Board of Directors for considerations.
4. To determine the guidelines to evaluate the performance of the Directors and the Executive Officers from the President level and  
 higher for the purpose of an annual review, by  taking into account of their authorities, responsibilities and related risks, and value  
 the long-term incremental value of the Shareholders’ Equity to support the assessment too;
5. To consider and provide recommendations regarding the policies of Human Resources Management and policies related to the  
 remuneration structure of the employees;
6. To perform any other acts assigned by the Board of Directors.

Executive Committee
Has the period in office of 3 years per the following list
1. Mrs. Sujitpan  Lamsam 1 Chairman
2. Mr. Somkiat  Sirichatchai 2 Chairman
3. Mrs. Nualphan  Lamsam Member  
4. Mr. Sara  Lamsam Member
5. Ms. Chupun  Gowanit 3 Member
6. Mr. Han  Mong  Siew Member
7. Mr. Wasit  Lamsam Member
8. Mr. Adrian  Lim Member
9. Mr. Surat  Srisomboonkul 4 Member
10. Mr. Tanawan  Chaiwatana 5 Member
11. Mrs. Puntrika  Baingern Member and Secretary

1	 	Resigned	from	Chairman	and	Member	of	the	Executive	Committee	on	March	1,	2019
2		 Had	been	appointed	as	Chairman	of	the	Executive	Committee	on	March	1,	2019
3		 Due	to	retire	from	Member	of	Executive	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	June	30,	2019
4  Had	been	appointed	as	Member	of	the	Executive	Committee	on	August	29,	2019	
5		 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Executive	Committee	on	November	28,	2019	
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3. ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม รวมทั้งระเบียบ 
 วิธีปฏบิตัเิก่ียวกับการลงทนุ ตามประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิธุรกิจประกันภยั (คปภ.) และข้อก�าหนดของกฎหมายอืน่ 
 ทีเ่ก่ียวข้อง และตดัสนิใจใช้มาตรการทีเ่หมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ีระดับสงูทางด้านการลงทนุ ถ้าพบว่ามกีารละเมดิเกิดข้ึน ในกรณีทีพ่บว่าไม่สามารถ 
 จะแก้ไขผลจากการละเมิดนั้นได้  ให้ประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น
4. ก�ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ
5. ก�ากับดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินงาน
6. บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ติดตามการปฏิบัติตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนหรือแนวทางบริหารการลงทุน และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดย 
 เจ้าหน้าทีร่ะดบัสงูทางด้านการลงทุน ถ้าพบว่ามกีารละเมดิเกิดขึน้ หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมดิได้ ให้พิจารณาด�าเนนิการโดยค�านงึถึง 
 ผลประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ
8. ด�าเนนิการจดัการ ประสานงานกับสถาบนัทางการเงนิ ผูจ้ดัการกองทุนภายนอก ผูรั้บผดิชอบในการดูแลทรัพย์สนิของ บริษทัฯ ซึง่ได้รับความเหน็ชอบแล้ว 
9. ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง เกีย่วกบัการทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนหรือ 
 แนวการบริหารการลงทุนก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ตรวจสอบให้มกีระบวนการปฏบิตังิาน การควบคมุภายใน และระบบในการบ่งชี ้ประเมนิ ตดิตามและควบคุมความเสีย่งจากการลงทุน ทีเ่พียงพอ 
 และมีประสิทธิภาพ เพื่อด�าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้การอนุมัติ
11. ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศส�าหรับฝ่ายจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีรายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องในเวลา 
 ที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน
12. ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ที่อาจได้รับมอบหมายจากคณะอ�านวยการบริหาร ซึ่งรับนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 
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 1 กรรมการ
6. นายสุธี  โมกขะเวส กรรมการ
7. นายฮาน  ม็อง  ซิว กรรมการ
8. นายเอเดรียน  ลิม กรรมการ
9. นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์ 2 กรรมการ
10. นายวาสิต  ล�่าซ�า กรรมการ
11. นายฮาร์วีย์  แชมเบอร์เลง กรรมการ
12. นายประวิทย์  จิมากร 3 กรรมการ
13. นายสุรชัย  ไตรวิทยางกูร 4 กรรมการ
14. นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 5 กรรมการ
15. นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ 6 กรรมการ

โดยมี นางปุณฑริกา  ใบเงิน  รักษาการผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ท�าหน้าที่เลขานุการ
1	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2562
2		 สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2562
3		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	
4		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	และสิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
	 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562
5	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม2562
6	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	28	พฤศจิกายน	2562
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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 review and improve as the  
 Board of Directors shall see fit;
3. To consider and approve and/or endorse various issues in the ordinary course of business that are referred to them by the 
 Management;
4. To consider all other issues not in the ordinary course of business and/or beyond the scope of approved business plan and budget  
 which will significantly affect the financial condition, performance, or reputation of the Company.

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

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

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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บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 1

1. ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
2. ทบทวนและแนะน�าเก่ียวกับกลยุทธ์การบรหิารจดัการความเสีย่ง นโยบายและความเสีย่งทีท่นได้ (Risk Tolerance) เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ  
 พิจารณาอนุมัติ
3. ก�าหนด และกลัน่กรอง กรอบ นโยบายและเอกสารอืน่ใดทีเ่ก่ียวข้องกับการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณา  
 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ  ที่ส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 ความเสี่ยงจากตลาด ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงจากการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพ่ือการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และการควบคุมความเสี่ยง  
 และให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น
5. ตรวจสอบว่ามีความเพียงพอของสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน ทรัพยากร ระบบ และเอกสารเพ่ือการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ
6. ทบทวนรายงานเก่ียวกับความเสีย่งและองค์ประกอบของความเสีย่งประเภทต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  ความเพียงพอของเงนิทุน ส่วนผสมของสนิทรพัย์เสีย่ง 
 และกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการความเส่ียง เพ่ือท�าให้มั่นใจว่า การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้นโยบาย 
 การบริหารจัดการความเสี่ยง
7. ดแูลให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นระยะ ๆ  เก่ียวกับสถานการณ์ด�ารงเงนิกองทนุของบรษิทัฯ ในปัจจบุนัและทีค่าดว่าจะเป็นในอนาคต
8. ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน
9. ตรวจสอบว่าขัน้ตอนการก�ากับดแูลความเสีย่งเป็นไปตามกฎระเบยีบว่าด้วยการก�ากับดแูลกิจการท่ีใช้บงัคับอยู่ในประเทศไทย และให้ค�าแนะน�า 
 แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้
10. จัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยง เพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
1	 จากการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	วาระพิเศษ	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม–ธันวาคม 2562)

 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะอ�านวยการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
  บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก�าหนด บริหาร พิจารณา บริหารจัดการ
    ค่าตอบแทน  การลงทุน ความเสี่ยง

 นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า 6/6 - - - - -
 นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ 6/6 - - - - -
 นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า 1 6/6 - - 2/2 4/4 4/4
 นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า 5/6 - - 6/12 0/4 0/4
 นายสาระ  ล�่าซ�า 4/6 - - 4/12 - -
 นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 6/6 5/5 4/4 - - -
 นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 6/6 5/5 4/4 - - -
 นายคิม  ชี  ยิป 2 2/3 - - - - 1/3
 นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 3 6/6 - - 12/12 - 4/4
 นางปุณฑริกา  ใบเงิน 6/6 - - 12/12 4/4 4/4
 นายพิลาศ  พันธโกศล 6/6 5/5 - - - -
 นายกฤษฎา  ล�่าซ�า 4/6 - - - - -
 นายแฟรงค์  โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน 4 4/6 - - - - -
 นายประเวช  องอาจสิทธิกุล 5/6 - - - - -
 นายบุญชัย  โชควัฒนา 5 3/5 - 3/3 - - -
 นายฮาน  ม็อง  ซิว 6 2/2 - - 12/12 4/4 4/4
 นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ 7 - - - 5/6 - -
 นายสุธี  โมกขะเวส - - - - - 3/4
 นายวาสิต  ล�่าซ�า - - - 11/12 - 3/4
 นายเอเดรียน  ลิม - - - 8/12 - 4/4
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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 1 Member
6. Mr. Suthee  Mokkhavesa Member
7. Mr. Han  Mong  Siew Member
8. Mr. Adrian  Lim Member
9. Mrs. Aem-Orn  Jirasaowaphark 2 Member
10. Mr. Wasit  Lamsam Member
11. Mr. Harvey  Chamberlain Member
12. Mr.Prawith  Jimarkorn 3 Member
13. Mr. Surachai  Traiwittayanggoon 4 Member
14. Mr. Surat  Srisomboonkul 5 Member
15. Mr. Tanawan  Chaiwatana 6 Member

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

1	 Resigned	from	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	August	15,	2019
2	Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	September	9,	2019
3	Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	February	27,	2019
4	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	February	27,	2019	and	Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	 
	 the	Company	on	October	11,	2019
5	Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	August	29,	2019
6	Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	November	28,	2019

Scope of Authorities and Responsibilities of the Risk Management Committee 1

1. To assist the Board of Directors to determine the risk appetite
2. To review and recommend the Risk Management Strategies, Policies and Risk Tolerance for the Board of Directors’ consideration  
 and approval
3. To determine, examine and seek endorsement from the Board of Directors on framework, policies and other documents relevant  
 to Risk Management which must cover various major risks such as insurance risk, credit risk, liquidity risk, market risk, operational  
 risk, investment risk as well as reputation risk.
4. To review the adequacy of the Risk Management Policies and Framework for identifying, measuring, monitoring and controlling  
 risks and to provide recommendations to the Board of Directors as deemed necessary;
5. To ensure adequate 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 the Company’s  
 activities that related to Risk Management to ensure the Company operates its business under the Risk Management Policy.
7. To provide recommendation to the Board of Directors periodically concerning the solvency position of the Company at present  
 and expect to be in the future;
8. To ensure clear delineation of lines of authority and responsibilities for managing risk;
9. To ensure that the risk governance procedures fully comply with the prevailing corporate governance regulations of Thailand, and  
 to advise the Board of Directors on any risk of potential breach of such regulations;
10. To establish Risk Mitigation Plan to handle the risk of emergencies.
11. To perform any other acts as assigned by the Board of Directors.
1	 The	amendment	of	Risk	Management	Committee	Charter	has	been	approved	by	the	Board	of	Directors	Meeting,	held	on	July	1,	2019
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม–ธันวาคม 2562) (ต่อ)

 รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะอ�านวยการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
  บริษัท ตรวจสอบ สรรหาและก�าหนด บริหาร พิจารณา บริหารจัดการ
    ค่าตอบแทน  การลงทุน ความเสี่ยง

 นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์ 8 - - - - - 3/3
 นายฮาร์วีย์  แชมเบอร์เลง - - - - - 4/4
 นายประวิทย์  จิมากร 9 - - - - - 3/3
 นายสุรชัย  ไตรวิทยางกูร 10 - - - - - 0/2
 นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 11 - - - 4/4 - 1/1
 นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ 12 - - - 1/1 - -
1		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
		 ลาออกต�าแหน่ง	ประธาน	และ	กรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
		 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านทางระบบ	Teleconference	จ�านวน	3	ครั้ง
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	15	สิงหาคม	2562
3	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มีนาคม	2562
4 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	ผ่านทางระบบ	Teleconference	จ�านวน	1	ครั้ง
5	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
6		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2562
7	 	สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2562
8	 	สิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	9	กันยายน	2562
9		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562
10		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	27	กุมภาพันธ์	2562	และสิ้นสุดการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เนื่องจาก
	 ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ	เมื่อวันที่	11	ตุลาคม	2562
11		 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	และ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง	มีผลตั้งแต่วันที่	29	สิงหาคม	2562
12		ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	และ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง	มีผลตั้งแต่วันที่	28	พฤศจิกายน	2562

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ 1 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางปุณฑริกา  ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน
นายวาสิต  ล�่าซ�า รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด
นายสุรัตน์  ศรีสมบุญกุล 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านปฏิบัติการ
นางสาวสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

1	 เข้างาน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2562
2		 เข้างาน	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562

หมายเหตุ:	 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	 2535	มาตรา	59	 ให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จัดท�าและเปิดเผยรายงาน 

การถือหลกัทรพัย์ของตนและของคูส่มรสและบตุรทียั่งไม่บรรลุนติภิาวะซึง่ถือหลักทรพัย์ในบรษิทัฯ	นัน้	ทางบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัดิงักล่าว	โดยนบัต�าแหน่งตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการ
ลงไปอีก	4	ท่าน	และท่านที่	 4	อยู่ต�าแหน่งใด	ให้รายงานในต�าแหน่งนั้นทั้งหมด	บริษัทฯ	จึงนับถึงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	
บริษัทฯ	จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา	59	และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของผลตอบแทนผู้บริหารด้วย

การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
บรษิทั เมอืงไทยประกันภยั จ�ากัด (มหาชน) เป็นบรษิทัฯ ทีใ่ห้ความส�าคญักับด�าเนินกิจการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีโดยมุง่สร้างความเชือ่มัน่ 
ให้เกดิขึน้กับนกัลงทุน ผูเ้อาประกันภยั และผูม้ส่ีวนได้เสยี ด้วยการบรหิารจดัการธุรกิจประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับสภานะการณ์ และปัจจยัแวดล้อม  
รวมถึงสภาพทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืงปัจจบุนัโดยค�านงึถึงผลประกอบการท่ีดใีนระยะยาวและมคีวามย่ังยืนทางธุรกิจ ด้วยความส�าคญัข้างต้นนี ้
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้น�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code Policy 
หรือ CG Code) ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาก�าหนดเป็นนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทฯ จึงได้ให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ใช้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันได้ 
ซึ่งมีการเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบภายในบริษัทฯ โดยผ่านช่องทาง Intranet และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาและทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการได้พิจารณาทบทวน
การน�าหลักปฏิบัติตามหลัก CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ส่วนในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถน�ามาปฏิบัติได้ บริษัทฯ ได ้
มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติฯแล้ว ในประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสรุปสาระส�าคัญ
การด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
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Summary of the Meeting Participation in each Committee and the Remuneration (January - December 2019)

 List of the Directors Board of  Audit Nomination and Executive Investment Risk  
  Directors Committee Remuneration Committee Committee Management  
       Committee

 Mr. Photipong  Lamsam 6/6 - - - - -
 Mr. Jingjai  Hanchanlash 6/6 - - - - -
 Mrs. Sujitpan  Lamsam 1 6/6 - - 2/2 4/4 4/4
 Mrs. Nualphan  Lamsam 5/6 - - 6/12 0/4 0/4
 Mr. Sara  Lamsam 4/6 - - 4/12 - -
 Mr. Chusak  Direkwattanachai 6/6 5/5 4/4 - - -
 Mr. Asoke  Wongcha-um 6/6 5/5 4/4 - - -
 Mr. Kim  Chee  Yip 2 2/3 - - - - 1/3
 Mr. Somkiat  Sirichatchai 3 6/6 - - 12/12 - 4/4
 Mrs. Puntrika  Baingern 6/6 - - 12/12 4/4 4/4
 Mr. Pilas  Puntakosol 6/6 5/5 - - - -
 Mr. Krisada  Lamsam 4/6 - - - - -
 Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen 4 4/6 - - - - -
 Mr. Pravej  Ongartsittigul 5/6 - - - - -
 Mr. Boonchai  Chokwatana 5 3/5 - 3/3 - - -
 Mr. Han  Mong  Siew 6 2/2 - - 12/12 4/4 4/4
 Ms. Chupan  Gowanit 7  - - - 5/6 -
 Mr. Suthee  Mokkhavesa - - - - - 3/4
 Mr. Wasit  Lamsam - - - 11/12 - 3/4
 Mr. Adrian  Lim - - - 8/12 - 4/4
 Mrs. Aem-Orn  Jirasaowaphark 8 - - - - - 3/3
 Mr. Harvey  Chamberlain - - - - - 4/4
 Mr.Prawith  Jimarkorn 9 - - - - - 3/3
 Mr. Surachai  Traiwittayanggoon 10 - - - - - 0/2
 Mr. Surat  Srisomboonkul 11 - - - 4/4 - 1/1
 Mr. Tanawan  Chaiwatana 12 - - - 1/1 - -

1		 Had	been	appointed	as	Vice	Chairman	on	March	1,	2019
	 Resigned	from	Chairman	and	Member	of	the	Executive	Committee	on	March	1,	2019
	 Attended	the	Board	of	Director	Meeting	via	Teleconference	3	times
2	 Resigned	from	the	Director	and	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	August	15,	2019
3	 Had	been	appointed	as	Chairman	of	the	Executive	Committee	on	March	1,	2019
4	 	Attended	the	Board	of	Director	Meeting	via	Teleconference	1	time	
5	 Had	been	appointed	as	Independent	Director	and	Member	of	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	February	27,	2019
6	 Had	been	appointed	as	the	Director	on	August	29,	2019
7	 Due	to	retire	from	Member	of	Executive	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	June	30,	2019
8	 Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	the	Company	on	September	9,	2019
9	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	February	27,	2019
10	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	February	27,	2019	and	Due	to	retire	from	Member	of	Risk	Management	Committee	as	resigned	from	 
	 the	Company	on	October	11,	2019
11	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Executive	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	on	August	29,	2019
12	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Executive	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	on	November	28,	2019
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติที่	1:	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร	ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่	1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการก�ากับดแูลกิจการให้มกีารบรหิารจดัการท่ีด ีเพ่ือให้บรษิทัฯ มคีวามมัน่คงในระยะยาว ซึง่จะมหีน้าท่ี 
ดังนี้
1. เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คือ “ผู้น�าทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” เพื่อให้ 
 บรรลุเป้าหมายที่ว่า
 1.1 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ
 1.2 สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลก�าไรด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
 1.3 มุง่ปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเน่ือง โดยการสร้างมลูค่าเพ่ิมในผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ การให้บรกิารท่ีเป็นเลศิ และการด�าเนนิงาน 
  อย่างมีประสิทธิภาพ
 1.4 ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 1.5 เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผู้ประสงค์อยากร่วมงานด้วย
2. เป็นผู้ก�าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด�าเนินงาน เพ่ือเป็นกรอบให้องค์กรด�าเนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ตลอดจนให้ความส�าคัญ 
 ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. มีการตดิตาม ประเมินผล และทบทวนกลยทุธ์ นโยบายการด�าเนนิงานอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนตดิตามรายงานผลการด�าเนนิงาน เพือ่ก่อให้เกดิ 
 ประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่	1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับดูแล และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว 
1. ความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ นอกจากคณะกรรมการบรษิทัจะให้ความส�าคญัต่อผลประกอบการทางการเงนิแล้ว คณะกรรมการบรษิทั 
 ยังยึดมัน่ในกรอบการแข่งขันท่ีเป็นไปตามกฎกตกิา และจรยิธรรม ท่ีสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย ในหลกัของความโปร่งใส และเป็นธรรม 
2. คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในก�ากับดูแลให้กรรมการด�ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้น�า และเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการสร้าง  
 และขบัเคลือ่นวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลกัการประกอบธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม ให้ความเคารพต่อสทิธิ ความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูม้ส่ีวน 
 ได้เสยี รวมถึงยดึหลกัปฏิบตัติามหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีเพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน
3. เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือใช้เป็นหลัก 
 ในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
4. เพ่ือให้การด�าเนนิธุรกิจสามารถปรบัตวัได้ตามปัจจยัทีเ่ปลีย่นแปลง คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มกีารก�ากับดแูลสือ่สารให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 
 พนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม ของการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย 
 อย่างสม�่าเสมอ

หลักปฏิบัติที่	1.3 หน้าที่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ 
มอบหมาย มีความระมัดระวัง และมีความซื่อสัตย์สุจริตจากการปฏิบัติหน้าท่ีที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่	1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ และการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผู้ก�าหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่	2:	ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่	2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (Objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้บริษัทฯ มีเป้าหมายขององค์กรในการด�าเนินงานให้กิจการมีความมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า พัฒนา
และท�าการตลาดให้กับผลติภัณฑ์โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของลกูค้า โดยยึดความถูกต้อง ความซือ่สตัย์ เป็นธรรม เพ่ือมุง่การเป็นบรษิทัประกันวินาศภัย
ที่สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด และเป็นหนึ่งในผู้น�าทางธุรกิจประกันวินาศภัย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “ผู้น�าทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสร้างสรรค ์
เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” ซึ่งบริษัทมีนโยบายในด้านต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานให้รวดเร็ว ถูกต้อง 
โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่นัสมยัมาสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ทีต่รงตามกลุม่ลกูค้า ด้วยการบรกิารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ตลอดจนมกีารควบคุม
และตรวจสอบคุณภาพและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง อกีท้ังมุง่ปรบัปรงุคณุภาพอย่างต่อเนือ่ง โดยการสร้างมลูค่าเพ่ิมในผลติภัณฑ์ท่ีตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันน�ามาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

หลักปฏิบัติท่ี	 2.2 ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 
ของกิจการ โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
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List of the Executive Officers
Mrs. Nualphan  Lamsam President and Chief Executive Officer
Mr. Thanawan  Chaiwatana 1 Senior Executive Vice President, Deputy Executive Vice President
Mrs. Puntrika  Baingern Director, Senior Executive Vice President, Chief Finance Officer
Mr. Wasit  Lamsam Senior Executive Vice President, Chief Sales & Marketing Officer
Mr. Surat  Srisomboonkul 2 Senior Executive Vice President, Chief Operating Officer
Ms. Sunee  Srisuktaveerat First Senior Vice President, Accounting & Finance Subgroup

1		 Joned		the	Compay	on	October	1,	2019
2		 Joined	the	Compay	on	July	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.

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. 1/2020 
on 26 February 2020.  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.
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รายงานประจ�าปี 2562 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายท่ีด�าเนินการด้วยความมั่นคง เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดและ
รักษามาตรฐานของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นให้อยู่ในระดับ 
ที่น่าพอใจ ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการท�างาน ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการท�างาน ตลอดจน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยการน�า  
e-Commerce, e-Policy, e-Claim, e-Service ให้สามารถสนบัสนนุงานด้านการขาย และการบรกิารต่าง ๆ  ให้กับตวัแทน นายหน้า ธนาคารและกลุม่ลกูค้า 
ทั่วไปได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท�าให้ลูกค้าได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯได้รวดเร็ว และครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัตว่ิาด้วยธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติที่	3:	เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	ที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ี	 3.1	 ความรับผิดชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม เพ่ือน�าพาองค์กรไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้
1. ด้านคณุสมบตั ิคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นบคุคลทีม่คุีณสมบติัทีห่ลากหลาย และเหมาะสม ทัง้ในด้านความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ 
 และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้ความเห็น 
 ที่เป็นอิสระ และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้ กล่าวคือ บริษัทฯ ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่ง 
 บริษัทฯ มีขนาดค่อนข้างใหญ่ และมีความซับซ้อนของธุรกิจ คณะกรรมการจึงให้มีจ�านวนกรรมการท้ังส้ิน 15 คน เพ่ือความเหมาะสม ในการ 
 พิจารณาทบทวน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ด้านการถ่วงดลุอ�านาจ คณะกรรมการบรษิทัฯ มกีรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ในสดัส่วน 1 ใน 3 ซึง่ถือว่าเป็นการสะท้อน 
 อ�านาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
 3.1  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ
 3.2  กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจ�านวน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ 
  ท้ังหมดและมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
  ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระสามารถท�างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯท้ังหมดได้อย่าง 
  มีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
4. ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมท้ังรายละเอียดข้อมูลกรรมการ อายุ เพศ  
 ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์การณ์ สดัส่วนการถือหุน้ จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการ และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัฯจดทะเบยีนอืน่ 
 ไว้ในรายงานประจ�าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลกัปฏบิตัท่ีิ	3.2 การพิจารณาเลอืกประธานกรรมการ และการแบ่งแยกหน้าท่ีความรบัผดิชอบท่ีเป็นอสิระกับกรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการตัดสินใจ
ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ กรรมการผู้จัดการ เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�าหนด
นโยบายและการบริหารงานประจ�า และเพ่ือให้ความเห็นได้อย่างเป็นอสิระประธานกรรมการเป็นบคุคลท่ีมคีวามรู ้ทกัษะความสามารถ และประสบการณ์ 
ในการที่จะน�าพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ
 1.1 ก�ากับ ตดิตาม และดูแลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และบรรลตุามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  หลักขององค์กร
 1.2 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 1.3 หารอืร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการในการก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และมมีาตรการในการก�ากับดแูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถูก 
  บรรจุเป็นวาระการประชุม
 1.4 มีการจัดสรร และควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม ส�าหรับให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่อง และเหมาะสมส�าหรับกรรมการท่ีจะอภิปราย 
  ในประเด็นที่ส�าคัญอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
 1.5 ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง 
  คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ
2. บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
 2.1 กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
 2.2  กรรมการผู้จัดการเป็นสมาชิกของคณะอ�านวยการบริหาร
 2.3  มีอ�านาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบการด�าเนินงานตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหาร 
  งบประมาณการปฏิบัติงาน การลงทุน และการด�าเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัทฯ
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4. To adapt to changes in business, the Board therefore communicates to directors, executives and staff to understand and prepare  
 to any changes that may occur, monitors compliance of the policy and regularly review the policy.

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

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

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

Principle	2.2 The Board of Directors should ensure that the Company’s annual and objectives, goals, strategies, and plans are consistent 
with the long-term objectives, while utilizing innovation and technology effectively

The Board ensures that the goal is set for the Company to conduct its business with stability, creditability and trust gained from the  
customers.  The Company aims to maintain the quality of products, serve customer needs and provide satisfactory returns to the shareholders 
using work process development, work process and cost of work reducing and information technology development where e-Commerce,  
e-Policy, e-Claim and e-Service are developed 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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 2.4  มีอ�านาจในการด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 2.5 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของลักษณะการด�าเนินธุรกิจ
 2.6  มีอ�านาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจ�านวนเงินที่ก�าหนดไว้ไม่เกินอ�านาจหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่ใช ้
  อ�านาจหน้าที่ของตน ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ
 2.7 ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการได้มอบอ�านาจให้บคุคลอืน่กระท�าการแทนตนเอง ขอบเขตการมอบอ�านาจของ บคุคลดงักล่าวจะต้องไม่รวมถงึ 
  การอนุมัติให้ท�ารายการที่ผู้รับมอบอ�านาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ  
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องส�าคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และกลั่นกรองข้อมูลและ 
 เสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบต่อไป

หลักปฏิบัติที่	 3.3 ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตาม
ที่ก�าหนดได้
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่พิจารณาแต่งต้ังหรืออนุมัติ บุคคลท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการ 
 สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ ท�าหน้าท่ีในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมี 
 กระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีก�าหนด และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มกีารจดัประชมุเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบคุคลเพ่ือให้ได้กรรมการทีม่คีณุสมบตั ิ
 ทีจ่ะท�าให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มอีงค์ประกอบทีเ่หมาะสม และพิจารณาประวัตขิองบคุคลท่ีท�าการสรรหา และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ก่อนจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการสรรหา 
 กรรมการที่ครบวาระ และได้ค�านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักปฏิบัติที่	3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม 
 กับสภาวะอตุสาหกรรมเดยีวกันและเหมาะสมกับความรบัผดิชอบเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้คณะกรรมการบรษิทัฯ น�าพาองค์กรให้ด�าเนนิธุรกิจได้ตาม 
 เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.  คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัตัง้ให้ม ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีเ่ป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น และน�าเสนอ 
 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาและขออนุมตัต่ิอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม ซึง่สามารถเทยีบเคยีง 
 ได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่ม ี
 คุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วย
3.  ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ท้ังรูปแบบท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา 
 ค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ และค่าตอบแทนตามผลด�าเนินงานของบริษัท
4.  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ 
 แต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ�านวนค่าตอบแทนด้วย

หลักปฏิบัติที่	 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีให้ เป็นที่รับทราบ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน น�าข้อมูล 
 ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ท้ังหมดท่ีได้จดัให้มขีึน้ในรอบปี ในปี 2562  
 บริษัทฯ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากมีกรรมการ ที่เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ซึ่งถือว่ายังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ และได้มี 
 การบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

หลักปฏิบัติที่	3.6 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล เพื่อน�าผลการ
ประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มกีารประเมนิการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการรายบคุคลเป็นประจ�าทกุปี 
เพือ่พฒันาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน โดยเลขานกุารบรษิทัฯ ได้เป็นผูร้ายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบรษิทัฯ รบัทราบ โดยแบบประเมนิ
แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ (1) แบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ (2) แบบประเมินผลคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และ (3) แบบประเมิน
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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. 

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.
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ผลคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล โดยแบบประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ แบ่งหลักเกณฑ์การประเมิน
ออกเป็น 6 หวัข้อ ซึง่สอดคล้องตามแบบประเมนิของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบติัของกรรมการ (2) การประชมุคณะกรรมการ 
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร ส�าหรบัแบบประเมนิผลคณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล แบ่งหลกัเกณฑ์การประเมนิเป็น 3 หัวข้อ ดงันี้ 
ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ (2) การประชมุของคณะกรรมการ และ (3) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ทัง้น้ี การประเมนิผลการปฏิบตังิานดงักล่าวเป็นเครือ่งมอืส�าคญัในการประเมนิความเหมาะสมของโครงสร้างกรรมการและประสทิธิภาพของการปฏบิตัิ
หน้าท่ีของกรรมการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการจะน�าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ 
หาข้อสรุปเพ่ือก�าหนดแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจและหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคลในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยเลขานุการของแต่ละคณะเป็นผู้จัดส่งแบบประเมินให้แก่กรรมการแต่ละคน และเก็บรวบรวมผลประเมิน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ปรากฏ 
ในแบบประเมนิ ให้กับเลขานกุารบรษิทัฯ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยในรอบบญัชปีี 2562 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล สรุปได้ดังต่อไปนี้ ผลประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีผลการประเมินสรุปคิดเป็นร้อย
ละ 93.58 สรปุผลภาพรวมอยู่ในระดบัดเีย่ียม ผลประเมนิคณะกรรมการบรษิทัฯ รายบคุคล มผีลการประเมนิสรปุคิดเป็นร้อยละ 95.16 สรปุผลภาพรวม
อยู่ในระดับดีเยี่ยม และผลประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ มีผลการประเมินสรุปคิดเป็นร้อยละ 93.58 สรุปผลภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม

หลักปฏิบัติท่ี	 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการ 
บริษัทฯ ได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

กรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่ บรษิทัฯ ได้จดัให้มเีอกสารคูม่อืกรรมการและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม่ ตลอดจน 
กฎระเบยีบข้อบงัคบั และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง และจดัให้มกีารให้ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับธุรกิจของบรษิทัฯ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบิตัิ
หน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และจากการจัดอบรมภายในบริษัทฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในรายงานประจ�าปี

หลักปฏิบัติท่ี	 3.8 ควบคุมดูแลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือเป็นการ
สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ครั้งต่อปี และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมรวม 6 ครั้ง และได้ส่ง 
 หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
 ได้ให้แจ้งสาเหตใุห้เลขานุการบรษิทัฯ ทราบก่อนการประชมุในครัง้นัน้ ๆ  และเลขานกุารบรษิทัฯ จะแจ้งผลการประชมุให้กรรมการบรษิทัฯ ทีไ่ม่ได้ 
 เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
2  คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อง 
 กับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง
3  คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ส�าคัญและข้อมูลท่ีจ�าเป็นได้ จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทฯ และผู้บริหารที่ได้รับ 
 มอบหมาย
 คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทัฯ นางสาวศรดุา  ชยาคนัธนรีา เมือ่วนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซึง่เป็นผูท่ี้มคีณุสมบตั ิประสบการณ์ 
 ที่จ�าเป็น และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบ เพ่ือเป็นการ 
 สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ ในรายงานประจ�าปีและ 
 บนเว็บไซต์ของบรษิทัฯด้วย เลขานกุารบรษิทัฯ ได้รบัการสนบัสนนุให้มกีารพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง สม�า่เสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิ
 หน้าที่ ดังรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ
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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 75percent of all Board meetings in any whole year.  However, in 2019, the Company 
  is still unable to fully comply because less than 75% of the directors attending the meeting, considering not fully complied  
  with the principle.  The reason has been recorded as part of the resolution of the Board of directors’ meeting.

Principle	3.6 The Board of Directors should conduct a formal annual performance evaluation of the Board of Directors, Sub-committees 
and each individual director.  The evaluation results are used to improve the performance of Directors.

The Board of Directors has conducted a formal annual performance evaluation of the Board of Directors, Sub-committees and each 
individual director in order to improve work efficiency.  The Company Secretary is the person who reports the evaluation result to the 
Board.  There are 3 types of evaluation form; 1. Evaluation of the Board of Directors, 2. Evaluation of the Sub-Committee (for every 
sub-committee), and 3. Evaluation of each individual Director.  The Evaluation of the Board of Directors and Sub-Committees consist of  
6 assessment which is consistent with the evaluation form of the SET.  The assessment topics include (1) Board Structure and Qualifications 
(2) Board of Directors’ Meeting (3) Roles and Responsibilities of the Board (4) Performance of the Directors (5) Duties of the Board 
the relationship of the management and (6) Self-Development and Improvement of the Board and the Management.  The evaluation for 
each individual director consists of 3 assessment topic. (1) Board Structure and Qualifications, (2) Board of Directors’ Meeting and (3) 
Roles and Responsibilities of the Board.

The performance evaluation is an important tool in assessing the suitability of the Board Structure and the performance ofthe directors 
according to the principles of good corporate governance.  The committee will take the evaluation results, recommendations and various 
remarks to analyze andset up appropriate guidelines for improving the performance of the Board and sub-committees in accordance 
with the business environment and rules or regulations that has been changingperiodically.

The evaluation of the Board of Directors, Sub-committee and each individual director has been carried out during the month of December 
every year.  The secretary of each Committee will send the evaluation form to each director and collect evaluation results, comments 
and recommendations appeared in the evaluation form and submitto the Company Secretaryto present to the Board of Directors.  In  
2019, the evaluation result of the Board of Directors, Sub-committee and each individual director can be summarized as follows.  Overall, 
the result of the evaluation of the Board of Directors is excellent with an average score of 93.58%.  The result of the evaluation of individual 
director is excellent with average score of 95.16%.  And the evaluation results of all 5 sub-committees were excellent with average 
score of 93.58%.

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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หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่	4.1 การด�าเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีด่�าเนินการพิจารณาหลกัเกณฑ์ตามกระบวนการ 
 สรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ และติดตามให้กรรมการ 
 ผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
2. บรษิทัฯ ได้จดัท�าแนวทางแผนการสบืทอดต�าแหน่ง เพ่ือให้นโยบายการบรหิารจดัการมคีวามต่อเน่ือง ในต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน 
 ในต�าแหน่งส�าคญัรบัทราบว่าตนมหีน้าทีต้่องส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาท่ีบรษิทัฯ ก�าหนด ซึง่ประกอบด้วยกระบวนและขัน้ตอนการท�างาน  
 รายละเอยีดของงานทีค้่าง วธีิการตดิต่อสือ่สารเพ่ือขอข้อมลูในงานรบัโอน โดยแจ้งให้บรษิทัฯ รบัทราบ เมือ่ตนเองจะพ้นจากต�าแหน่ง ท้ังน้ี บรษิทัฯ  
 มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ได้รับการอบรมและพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้และ 
 ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติที่	4.2 การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครือ่งจงูใจให้กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และบคุลากรทกุระดบัในองค์กร  
 เพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการ 
 ในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
 1.1 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส
 1.2 การก�าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิทัฯ จะค�านงึถึงปัจจยัค่าตอบแทนในระดบัท่ีใกล้เคียงกับอตุสาหกรรมเดยีวกัน  
  ควบคู่ไปกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
 1.3 การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และรับทราบโดยทั่วกัน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในเรื่อง ดังนี้
 2.1 เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงาน โดยสอดคล้อง 
  ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
 2.2 มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี
 2.3 อนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป
3. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ตามที่ 
 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ พร้อมทัง้มอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูพิ้จารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังาน 
 ทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติท่ี	 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจในโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ข้อตกลงผูถื้อหุน้ หรอืนโยบายของกลุม่บรษิทัฯ แม่ ซึง่มผีลต่ออ�านาจในการควบคมุการบรหิารจดัการกิจการ ซึง่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม 
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติท่ี	 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักับทรพัยากรบคุคล ซึง่ถือเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัของบรษิทัฯ โดยสนบัสนุนให้มกีารพัฒนาบคุลากร ให้มคีวามรู้ 
ทักษะ และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการท�างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพ 
การแข่งขนัทางธุรกิจ เพ่ือจะได้น�าความรูค้วามสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กรให้มปีระสทิธิภาพย่ิงขึน้ และมกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพ่ือ
ดูแลให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติท่ี	 5.1 ควรให้ความส�าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบรษิทัฯ ส่งเสรมิการสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ทีม่คีณุภาพและมุง่ตอบสนองความต้องการของผู ้บรโิภคทกุช่วงวยั พัฒนาศกัยภาพด้านระบบ
การบริการ และมีการพัฒนาขยายสาขาทางธุรกิจ เพ่ือรองรับการให้ บริการลูกค้าและคู่ค้าอย่างท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการท่ีรวดเร็ว ซึ่ง
บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อลูกค้าและบุคคลอื่น ๆ  เป็นหลักโดยให้ความส�าคัญ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
บรษิทัฯ มกีารคุม้ครองความปลอดภยัของระบบข้อมลูด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของลกูค้า โดยผ่านมาตรฐานการรบัรองจากผูต้รวจสอบมาตรฐาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ISO 27001 และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระท�าผิดต่อกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
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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 30 October 2019, the Board had appointed Ms. Saruda Chayakantaneera 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.
 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. 
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หลักปฏิบัติที่	5.2 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ (Operational Plan) 
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
คณะกรรมการบรษิทัฯ ต้องเปิดเผยการปฏิบตัติามนโยบายฉบบัน้ีให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีได้รบัทราบ โดยการจดัท�านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่การ
พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และมีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปี โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานตาม
มาตรฐานสากล หรือ GRI (Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้
1. การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง บริษัทฯ ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเป็นธรรม  
 และเท่าเทียม ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความส�าเร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จาก 
 แนวการปฏิบัติของบริษัทฯ เช่น การก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน รวมถึงวันลาต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย 
 แรงงาน การให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษ แก่พนักงานทุกคน อย่างเหมาะสม ผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน อย่าง 
 เป็นธรรม และมกีารส่งเสรมิและพัฒนาพนกังาน ในหน้าทีก่ารงาน อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรูค้วามสามารถ มกีารโยกย้ายต�าแหน่งงาน 
 ตามความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม โดยการปฏบิตัติามจรยิธรรมทางธุรกิจ เช่น การแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ส่งเสรมิให้เกิดผลติภณัฑ์และการบรกิาร 
 ทีม่คีณุภาพโดยการพัฒนากระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  เข้ามาช่วยในกระบวนการซือ้ขายและบรกิาร ส่งผลให้ลดต้นทุน 
 ของสินค้าและบริการ
3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า หรือผู้บริโภค โดยมีการปฏิบัติตามกลไกของตลาดที่เป็นธรรม การผลิตสินค้าและบริการที่ค�านึงถึงความต้องการของ 
 ลูกค้าแต่ละประเภทในการพัฒนาและท�าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย และการให้ข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนเป็นธรรม และ 
 ไม่ชักน�าในทางท่ีผิด ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย เพ่ือให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง มีขั้นตอนการจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอา 
 ประกันภัย และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
4. ความรบัผดิชอบต่อคูค้่า โดยมกีารปฏิบตัต่ิอคูค้่า คอื บรษิทัฯ เลอืกใช้บรกิารจากคูค้่า โดยพิจารณาจากคณุภาพและประสทิธิภาพของสนิค้า และ 
 การให้บริการเป็นส�าคัญ บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่าง 
 เคร่งครัด
5. ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน คือ บริษัทฯ ด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยตระหนักด ี
 ถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทฯ กับชุมชน และสังคม เช่น การให้ข้อมูลสินค้าหรือผลิตภัณฑ ์
 ที่ถูกต้อง
6. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม คือ การประกอบกิจการโดยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน เป็นการควบคุมอัตรา 
 การใช้ทรัพยากรในการผลิตของบริษัทฯ ให้ต�่ากว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้

หลักปฏิบัติที่	5.3 จัดให้มีการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มคีณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผูว้างแผนกลยุทธ์ทีเ่ก่ียวข้องกับเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 ของบริษัทฯ ทั้งหมด โดยค�านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ 
 น�าเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ ๆ  เข้ามาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของบรษิทัฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและ 
 สภาวะทางเศรษฐกิจ
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งขององค์กรครอบคลมุถึงการบรหิารและจดัการความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้ 
 คณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดท�ารายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยงเป็นประจ�า
3.  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษา 
 ความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ ในการใช้ข้อมลูข่าวสารขององค์กรในการรกัษาความลบั รกัษาความน่าเชือ่ถือและความพร้อมใช้ของ 
 ข้อมูล รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติที่	6.1 บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ ทั้งการประเมินความเสี่ยง ผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมอบ
หมายให้คณะกรรการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงและระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ 
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ที่ก�าหนด
ไว้เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ทุกหน่วยงานท�าการ
ทบทวนประเมินความเสี่ยง และดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง ปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและ
สรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ
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Principle	4.3 The Board of Directors should consider its responsibilities in the context of the Company’s shareholder structure and 
relationships, which may impact the management and operation of the Company.
The Board understands the Company’s shareholder structure and relationships, and considers their impact on the control over the 
company, including written and non-written family agreements, shareholder agreements, or group company policies.  The Board of 
Directors should ensure that the Company’s shareholder structure and relationships do not affect the Board’s exercise of its duties and 
responsibilities and oversee that information is properly disclosed when there are any conditions that have an impact on the control 
over the Company.

Principle	 4.4 The Board of Directors should ensure the Company has effective human resources management and development 
programs to ensure that the Company has adequate staffing, appropriately knowledgeable, skilled, and experienced staff and motivation 
to benefit Company development.
The Board values the human resources which is one of the most important resources of the Company, by supporting human resource 
development including knowledge and skill trainings that match with their duties and responsibilities, the Company’s goal, strategy 
and competition.  The staff is able to enhance his/her efficiency and Company’s efficiency using knowledge obtained during training.  
Provident fund is set for the Company’s staff to encourage saving for retirement and financial management is promoted among the staff.

Principle 5: Nurture innovation and responsible business
Principle	5.1 The Board of Directors should prioritize and promote innovation that creates value for the company and its shareholders 
together with benefits for its customers, other stakeholders, society, and the environment, in support of sustainable growth of the company
The Board supports and promotes development of quality products that serve needs of customers in all ages, improvement of service 
efficiency and expansion of Company’s branches to thoroughly provide services to the customers and business partners and improve 
speed of service.  The Company gives precedence and values the customers and other parties and focuses on social responsibility 
and environmental conservation.  Information system security and customer information of the Company are protected by the certified 
standard ISO 27001.

Principle	5.2 The Board of Directors should encourage Management to adopt responsible operations, and incorporate them into the 
company’s operations plan.  This is to ensure that every department and function in the company adopts the Company’s objectives, goals, 
and strategies, applying high ethical, environmental and social standards, and contributes to the sustainable growth of the Company.
The Board must disclose information regarding compliance of this policy to the stakeholders through the corporate social responsibility 
policy and report which are disclosed as part of the Company’s annual report and published separately as individual report in line with 
the Global Reporting Initiative standard (GRI).  The Corporate Social Responsibility guidelines are as follows:
1. Respectful of Human Rights: It is the responsibility of Company’s staff and employees.  The Company pays attention to all staff  
 with fairness and equality and aware of the importance of human resources as of the keys to success of the organization.  This can  
 be seen from the Company’s guidelines such as setting appropriate working hours and holidays for its staff as specified by the labor  
 laws.  Appropriate benefits and welfares are given to every staff based on their performance evaluation.  The Company also 
 promotes and develops its staff in line with individual knowledge and work rotation is arranged based on appropriateness and  
 needs of the staff.
2. Conducting the business with fairness by adhering to business ethics, such as fair competition, promoting quality products and  
 services by developing new workflow in line with new technologies that improves selling processes and services and reduces cost  
 of products and services.
3. Customer or Consumer Responsibility: The Company complies with fair market mechanism, create products and services that  
 serve need of each customer and provide information and content that is accurate, clear and easy to understand and not misleading  
 for customers to make the right decision.  There are quick and fair processes to handle claims and complaints of the insured.
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 respon 
 sibility 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.
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หลักปฏิบัติที่	6.2 จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระ 
ท่านหน่ึงท่ีได้รับการคัดเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติและหน้าท่ีครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแนวปฏบิตัขิองหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีซึง่ก�าหนดให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และคุณสมบัติต้องมีความเป็นอิสระ ตามโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ 
ของผู้ขออนุญาต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 25351  
1	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

หลักปฏิบัติท่ี	 6.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการ
ใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
1. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร  
 เพ่ือมใิห้ผูบ้รหิาร และพนกังาน น�าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบก่อนทีข้่อมลูนัน้จะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน  
 ซึง่เป็นการเอาเปรยีบผูถื้อหุ้นอืน่โดยก�าหนดตารางเวลาการห้ามซือ้ขายหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทัฯ และก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิาร รายงาน 
 การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภรรยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลตามที่กล่าวมา 
 ข้างต้นถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจ�านวนสทิธิออกเสยีงท้ังหมดของนติบิคุคลดงักล่าว และการถือหุ้นรวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วนทีม่ากท่ีสดุ 
 ในนิตบิคุคลนัน้ ต่อส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน 
 นับจากวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ทาง www.sec.or.th และส่งส�าเนารายงานการถือ 
 หลกัทรพัย์ให้ส�านกัเลขานุการบรษิทัฯ จดัเก็บไว้เป็นข้อมลูส�าหรบัจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงและสรปุจ�านวนหุน้ของกรรมการเป็นรายบคุคล 
 เพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ทราบในการประชมุคณะกรรมการ เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรพัย์และการประชมุคณะกรรมการ 
 ในครั้งสุดท้ายของปี และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 นอกจากได้ก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
 ข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้อง ปีละครัง้เป็นประจ�าทุกปี และทุกครัง้ 
 ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ 
 เพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมก่อนการประชมุวาระนัน้ ทัง้น้ี กรรมการและผูบ้รหิารท่ีมส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรมท่ีท�ากับบรษิทัฯ จะไม่มส่ีวนร่วม 
 ในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
3. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยส�าหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว น�ามาใช้ในการเพ่ือ 
 สนับสนนุการด�าเนินงานหลกัของบรษิทัฯ ให้ตามกฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุ้น ตลอดจนตดิตามตรวจสอบ 
 การกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
 ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ เรื่อง รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน 2 
 2  Securities	Act	and	Securities	Exchange	Act,	Section	89

หลักปฏิบัติที่	 6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและสื่อสารในทุกระดับของบริษัทฯ และต่อบุคคล
ภายนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง
คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�ากับดูแลให้มกีารจดัท�านโยบายด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพ่ือใช้ป้องกันและควบคมุความเสีย่งทีเ่กิดจากการทจุรติคอร์รปัชัน่ 
รวมถึงผลกระทบต่อชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถือในเรือ่งความซือ่สตัย์ให้แก่บรษิทัฯ ในการด�าเนินธุรกิจ  มาปรบัใช้กับการบรหิารทรพัยากรบคุคล ตัง้แต่ 
กระบวนการสรรหาหรอืการคดัเลอืกพนกังาน โดยพนักงานทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก ต้องไม่กระท�าความผดิทางวินยัหรอืต้องโทษในความผดิทีเ่กีย่วกบัการทจุรติ 
คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ การเลื่อนต�าแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทฯ ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับนโยบาย และไม่มีประวัติการกระท�าทุจริตคอร์รัปชั่น หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและ
สร้างความตระหนัก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ และมีกระบวนการฝึก
อบรมทดสอบความรูเ้ก่ียวกับนโยบาย และรายงานข้อมลูแก่สาธารณชนหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีให้รบัทราบนโยบาย ผ่านสือ่ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

หลกัปฏบิตัท่ีิ	6.5 คณะกรรมการบรษิทั ก�ากับดแูลให้บรษิทั มกีลไกในการรบัเรือ่งร้องเรยีนและการด�าเนนิการกรณีมกีารชีเ้บาะแสการทุจรติคอร์รปัชัน่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
 คอร์รัปชั่นในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์ หรือ รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะ 
 เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส
2. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�ากับดแูลให้มกีารจดัการข้อร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ เพ่ือคุ้มครองสทิธิของผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูทีก่ระท�าโดยเจตนาสจุรติ 
 โดยห้ามการเปิดเผยข้อมลูแก่บคุคลอืน่ท่ีไม่มหีน้าทีเ่ก่ียวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามค�าสัง่โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามค�าสัง่ศาลหรอืหน่วยงาน 
 ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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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

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. 
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หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่	7.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา 
และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลให้มบีคุลากรทีม่คีวามรู ้มปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสมกับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจี�านวนท่ีเพียงพอในส่วนทีเ่ก่ียวข้อง 
 กับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษัทฯ ค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 1.1 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 1.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
 1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1.4 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัทฯ
2  คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ�าปี และแบบ 56-1 ที่สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ 
 ด�าเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทัง้สนบัสนุนให้มคี�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายการจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื  
 MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิ โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ที ่ทจ.44/2556 เรือ่ง หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และ  
 วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย์
 
หลักปฏิบัติที่	7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการช�าระหนี้
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ดแูลให้ฝ่ายจดัการตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�า่เสมอ พร้อมทัง้ 
 ร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเรว็หากมสีญัญาณบ่งชีถึ้งปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ โดยยึดกรอบระบบเตอืนภัยล่วงหน้าทางการเงนิ  
 (Early Warning System) การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงท่ีเพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบ 
 ธุรกิจ ตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ก�าหนด และใช้เป็นมาตรการส�าคัญในการ 
 ก�ากับดูแลธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การประกอบธุรกิจด�าเนินไปอย่างมั่นคง และมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นส�าหรับให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ มั่นใจแล้วว่าจะไม่ม ี
 ผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ และสภาพคล่องทางการเงิน

หลักปฏิบัติที่	7.3 การจัดท�าแผน และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือ
มีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 
จดัการความเสีย่งท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พร้อมทัง้ก�ากับดแูล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับ 
นโยบาย วธีิปฏบิตัมิาตรฐานกลยุทธ์ และการชีวั้ดความเสีย่ง โดยรวมทีค่รอบคลมุทัง้องค์กร รวมถึงการตดิตามฐานะเงินกองทนุ ประเมนิผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีก่�าหนดเพ่ือให้มัน่ใจว่าความเสีย่งต่าง ๆ อยูใ่นกรอบความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของบรษิทัฯ และรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบเป็นประจ�า

หลักปฏิบัติที่	7.4 มีการจัดท�ารายงานความยั่งยืน ตามความเหมาะสมของบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาให้จดัท�านโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน ซึง่ได้วางกลยุทธ์การด�าเนนิงานไว้ 3 ด้าน
หลัก ๆ อันได้แก่ Good Business, Good People และ Good Society ซึ่งกลยุทธ์การด�าเนินงานทั้ง 3 ส่วนนี้ ได้ถูกน�าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการ
ท�างานของส่วนงานต่าง ๆ เพ่ือเป็นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความย่ังยืนให้องค์กร โดยผ่านการด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ 
ต่อสงัคม และรายงานความย่ังยืนท่ีมคีวามเหมาะสมกับการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ยึดหลกัการเปิดเผยข้อมลูการปฏบิตัติามกฎหมาย จรรยาบรรณ 
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยค�านึง
ถึงกรอบการรายงานท่ีได้รบัการยอมรบัทัง้ในประเทศ และระดบัสากล ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ�าปี และข้อมลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรือ่งทีส่�าคญั
และสะท้อนการปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่	 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ สื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา และ
ใช่ช่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับท่ีอาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน 
ของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทาง และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้การสื่อสารและ
การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่	7.6 ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลท่ีเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ และผ่านช่องทางอินทราเน็ตส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล
ภายในบริษัทฯ โดยสม�่าเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
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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.

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
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หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบัติที่	8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลและให้ความส�าคัญในทุกประเด็นที่ส�าคัญ ท้ังประเด็นท่ีถูกก�าหนดในกฎหมาย และประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบ 
 ต่อทิศทางการด�าเนินงานของกจิการ จะถูกบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา และ/หรอื อนมุตัใินเรือ่งส�าคญัน้ัน ๆ 
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 2.1  เปิดโอกาส และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการ 
  บริษัทฯ จะเป็นผู้พจิารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถ้าไม่เห็นสมควร จะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ ์
  อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ท�าการเสนอวาระเข้ามา และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
 2.2  เปิดโอกาส และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่ง กรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ได้ 
  เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
  และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเพิ่มวาระ 
  การประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2563
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
4. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลให้ส่งเอกสารการประชมุพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน พร้อมท้ังเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 ของบริษัทฯ เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประชุม และไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ส�าหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ
5. คณะกรรมการบรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ให้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชมุ โดยก�าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้ 
 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
6. หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดท�าเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่	8.2 ดูแลให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดวัน เวลา ท่ีเหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และก�าหนดสถานที่ประชุมท่ีสะดวกต่อการเดินทาง โดยใน 
 ปี 2562 ได้ก�าหนดให้วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยก�าหนดเวลาการประชุมคือ 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม 
 เมืองไทยประกันชีวิต ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.
2. ไม่มีการจ�ากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีการก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�าเอกสารหรือ 
 หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก�าหนดไว้
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยการใช้ Barcode ในการ 
 ลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�า
4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทฯ  
 พร้อมทัง้เป็นผูจ้ดัสรรเวลาส�าหรบัแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค�าถามต่อท่ีประชมุในเรือ่งทีเ่ก่ียวข้อง 
 กับบริษัทฯ ได้
5. ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของ 
 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
6.  กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี
7.  ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจ�านวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การ 
 ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
8.  ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9  มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง และมบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงท่ีเหน็ด้วย 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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The Board should enhance monitoring of the affairs of the Company in the event of financial risk or difficulties.  Risk Management System 
for all of the Company operation is set and the Risk Management Committee is assigned to establish the risk management policy which 
is proposed to the Board for consideration.  Also, the Risk Management Committee oversees, monitors, reviews and provides advice 
on policies, guidelines, standards, strategies and risk indicators of the Company, including monitor capital status, evaluate compliance 
of the risk management policy to ensure the risk level is acceptable and report to the Board regularly.

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

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

Principle	7.6 The Board of Directors ensures the effective use by the Company of information technology in disseminating information
The Board should consider regularly disclosing and updating relevant information in both Thai and in English to the stakeholders both 
inside and outside the Company through the designated Stock Exchange of Thailand channels, the Company’s website and the intranet 
for internal disclosure.

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 2019, the Company has allowed the shareholders to nominate  
  personsto be elected as the Directors via Company’s website from 1 December to 30 December 2019 but none of the shareholders 
  nominated any additional agendafor the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
3. The Board should ensure that the notice of the Annual General Meeting of Shareholders’ is accurate, complete and sufficient for  
 the shareholders to exercise their rights.
4. The Board should ensure that the notice of the shareholders’ meeting and related documents are sent to shareholders before  
 the meeting in advance at least 21 days and posted on the Company’s website at least 30 days before the meeting.  The notice of  
 the shareholders’ meeting in English should be sent to shareholders before the meeting in advance at least 7 days.
5.  Shareholders are 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 2019, 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.
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Principle	8.2 The Board of Directors ensures that the shareholders’ meetings are held as scheduled and conducted properly, with 
transparency and efficiency, and ensure inclusive and equitable treatment of all shareholders and their ability to exercise their rights.
1. The Board has set the date, time, and place of the meeting by allocating sufficient time for debate and choosing a convenient lo 
 cation.  The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 was on April 29, 2019 at 10.00 – 12.00 Hrs., at the Charoen 
 krung 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.
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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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance 

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
บรษิทั ส�ำนกังำน อวีำย จ�ำกัด โดยนำงสำวณรศิรำ  ไชยสวุรรณ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4812 (ปี 2562) และนำงนงลักษณ์  พุ่มน้อย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4172 (ปี 2561) และโดยนำงสำวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 (ปี 2560) 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส�ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำ 
โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทฯ 
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

บริษัทฯ สรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่ส�ำคัญในตำรำงข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1 ส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับเบ้ียประกันภัยรับตรงของบริษัทฯ ประจ�ำปีเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจประกันวินำศภัย 
    ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ตารางที่ 2 สรุปตัวเลขฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี
ตารางที่ 3 อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยโดยเปรียบเทียบอัตรำส่วน 3 ปี

สรุปส่วนแบ่งตลำดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทประจ�ำปี 
หน่วย: พันบาท

 ล�ำดับ บริษัท
 2562* 2561* 2560*

 
ที่

  เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด 
กำรเติบโต

 
   โดยตรง ร้อยละ โดยตรง ร้อยละ โดยตรง ร้อยละ 

2562 และ 2561 

 1 วิริยะประกันภัย 38,896,475 15.85 37,920,661 16.31 36,162,961 16.66  2.6 
 2 ทิพยประกันภัย 21,651,058 8.82 19,785,263 8.51 19,824,116 9.13  9.4 
 3 กรุงเทพประกันภัย 20,059,076 8.17 16,728,523 7.19 15,422,083 7.10  19.9 
 4 เมืองไทยประกันภัย 13,221,069 5.39 12,331,611 5.30 12,312,343 5.67  7.2 
 5 สินมั่นคงประกันภัย 11,211,278 4.57 10,471,534 4.50 8,779,764 4.04  7.1 
 6 ชับบ์สำมัคคีประกันภัย 10,213,712 4.16 9,778,594 4.20 9,683,566 4.46  4.4 
 7 อำคเนย์ประกันภัย 10,193,607 4.15 10,773,939 4.63 10,427,331 4.80 (5.4) 
 8 โตเกียวมำรีนประกันภัย 9,350,202 3.81 8,728,858 3.75 6,625,210 3.05  7.1 
 9 ประกันคุ้มภัย 9,179,835 3.74 9,245,254 3.98 8,985,473 4.14 (0.7) 
 10 ธนชำตประกันภัย 8,504,470 3.46 8,238,684 3.54 7,580,152 3.49  3.2 
 11 แอลเอ็มจีประกันภัย 7,400,649 3.02 6,309,385 2.71 6,042,211 2.78  17.3 
 12 อลิอันซ์ อยุธยำ ประกันภัย 6,461,101 2.63 6,467,265 2.78 5,682,841 2.62 (0.1) 
 13 มิตซุย สุมิโตโม 5,685,883 2.32 5,624,720 2.42 5,418,329 2.50  1.1 
 14 เทเวศประกันภัย 4,901,534 2.00 4,569,073 1.96 4,842,557 2.23  7.3 
 15 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 4,870,754 1.98 4,181,362 1.80 3,409,055 1.57  16.5 
 16 กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย 4,522,073 1.84 4,361,733 1.88 4,107,294 1.89  3.7 
 17 ซิกน่ำประกันภัย 4,422,149 1.80 3,617,382 1.56 2,899,972 1.34  22.2 
 18 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 4,054,677 1.65 3,972,632 1.71 3,745,296 1.72  2.1 
 19 ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 3,705,917 1.51 3,118,581 1.34 2,486,452 1.15  18.8 
 20 มิตรแท้ประกันภัย 3,567,578 1.45 3,250,742 1.40 3,012,386 1.39  9.7 
 21 ไทยศรีประกันภัย 3,281,134 1.34 2,280,061 0.98 2,266,576 1.04  43.9 



MUANG THAI INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
117 

2019 ANNUAL REPORT

Summary of Key Financial Information
Summary of Auditor’s Reports for the past 3 years
EY Office Limited by Ms. Narissara  Chaisuwan, certified public accountant no. 4812 (Year 2019), Mrs. Nonglak  Poomnoi, 
certified public accountant no. 4172 (Year 2018) and Ms. Somjai  Khunapasut, certified public accountant no. 4499 (Year 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

 2019* 2018* 2017*

   Direct Market Share Direct Market Share Direct Market Share 
Growth

 
   Premium (%) Premium (%) Premium (%) 

2019* & 2018*

  1 VIRIYAH INSURANCE  38,896,475 15.85 37,920,661 16.31 36,162,961 16.66  2.6 
  2 DHIPAYA INSURANCE  21,651,058 8.82 19,785,263 8.51 19,824,116 9.13  9.4 
  3 BANGKOK INSURANCE   20,059,076 8.17 16,728,523 7.19 15,422,083 7.10  19.9 
  4 MUANG THAI INSURANCE   13,221,069 5.39 12,331,611 5.30 12,312,343 5.67  7.2 
  5 SYN MUN KONG INSURANCE  11,211,278 4.57 10,471,534 4.50 8,779,764 4.04  7.1 
  6 CHUBB SAMAGGI INSURANCE   10,213,712 4.16 9,778,594 4.20 9,683,566 4.46  4.4 
  7 SOUTHEAST INSURANCE  10,193,607 4.15 10,773,939 4.63 10,427,331 4.80 (5.4) 
  8 TOKIO MARINE INSURANCE 9,350,202 3.81 8,728,858 3.75 6,625,210 3.05  7.1 
  9 SAFETY INSURANCE 9,179,835 3.74 9,245,254 3.98 8,985,473 4.14 (0.7) 
  10 THANACHART INSURANCE 8,504,470 3.46 8,238,684 3.54 7,580,152 3.49  3.2 
  11 LMG INSURANCE 7,400,649 3.02 6,309,385 2.71 6,042,211 2.78  17.3 
  12 ALLIANZ AYUDHYA GENERAL INSURANCE 6,461,101 2.63 6,467,265 2.78 5,682,841 2.62 (0.1) 
  13 MITSUI SUMITOMO INSURANCE  5,685,883 2.32 5,624,720 2.42 5,418,329 2.50  1.1 
  14 DEVES INSURANCE  4,901,534 2.00 4,569,073 1.96 4,842,557 2.23  7.3 
  15 THAIVIVAT INSURANCE  4,870,754 1.98 4,181,362 1.80 3,409,055 1.57  16.5 
  16 ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION  4,522,073 1.84 4,361,733 1.88 4,107,294 1.89  3.7 
  17 CIGNA INSURANCE  4,422,149 1.80 3,617,382 1.56 2,899,972 1.34  22.2 
  18 MSIG INSURANCE  4,054,677 1.65 3,972,632 1.71 3,745,296 1.72  2.1 
  19 AIOI BANGKOK INSURANCE  3,705,917 1.51 3,118,581 1.34 2,486,452 1.15  18.8 
  20 MITTARE INSURANCE  3,567,578 1.45 3,250,742 1.40 3,012,386 1.39  9.7 
  21 THAISRI INSURANCE  3,281,134 1.34 2,280,061 0.98 2,266,576 1.04  43.9 
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  22 กรุงไทยพำนิชประกันภัย 3,201,367 1.30 2,951,688 1.27 2,914,498 1.34  8.5 
  23 สินทรัพย์ประกันภัย 3,037,148 1.24 4,157,208 1.79 1,075,106 0.50 (26.9) 
  24 นวกิจประกันภัย 3,011,228 1.23 2,873,485 1.24 2,567,784 1.18  4.8 
  25 แอ็ทนำ ประกันสุขภำพ 2,925,898 1.19 2,897,897 1.25 2,866,596 1.32  1.0 
  26 ซมโปะประกันภัย 2,866,150 1.17 2,560,629 1.10 2,779,751 1.28  11.9 
  27 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 2,724,857 1.11 2,614,628 1.12 2,517,947 1.16  4.2 
  28 แอกซ่ำประกันภัย 2,687,834 1.10 2,672,484 1.15 3,300,946 1.52  0.6 
  29 ไทยประกันภัย 2,408,360 0.98 2,275,137 0.98 2,151,168 0.99  5.9 
  30 น�ำสินประกันภัย 2,388,517 0.97 2,087,528 0.90 2,011,453 0.93  14.4 
  31 เอเชียประกันภัย 2,343,411 0.95 2,946,467 1.27 2,928,529 1.35 (20.5) 
  32 ฟอลคอนประกันภัย 2,086,981 0.85 1,823,050 0.78 1,611,313 0.74  14.5 
  33 ไทยไพบูลย์ประกันภัย 1,443,062 0.59 697,497 0.30 535,729 0.25  106.9 
  34 บำงกอกสหประกันภัย 1,182,588 0.48 1,154,161 0.50 1,023,838 0.47  2.5 
  35 สยำมซิตี้ประกันภัย 743,126 0.30 1,211,153 0.52 1,246,610 0.57 (38.6) 
  36 ไทยประกันสุขภำพ 709,573 0.29 348,084 0.15 277,869 0.13  103.9 
  37 เจนเนอรำลี่ประกันภัย 670,027 0.27 1,020,215 0.44 799,340 0.37 (34.3) 
  38 สหมงคลประกันภัย 666,982 0.27 730,778 0.31 752,198 0.35 (8.7) 
  39 เอไอจีประกันภัย 635,997 0.26 631,602 0.27 636,150 0.29  0.7 
  40 เอฟพีจีประกันภัย 627,810 0.26 659,862 0.28 448,220 0.21 (4.9) 
  41 คิงไวประกันภัย 536,599 0.22 404,596 0.17 747,377 0.34  32.6 
  42 ไทยพัฒนำประกันภัย 470,632 0.19 400,375 0.17 410,533 0.19  17.5 
  43 อินทรประกันภัย 469,774 0.19 619,698 0.27 703,722 0.32 (24.2) 
  44 แปซิฟิค ครอส  ประกันสุขภำพ 430,216 0.18 343,424 0.15 278,735 0.13  25.3 
  45 จรัญประกันภัย 411,239 0.17 188,144 0.08 188,859 0.09  118.6 
  46 ทูนประกันภัย 399,433 0.16 400,828 0.17 354,608 0.16 (0.3) 
  47 เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 380,976 0.16 416,164 0.18 111,268 0.05 (8.5) 
  48 เจ พี ประกันภัย 375,962 0.15 203,751 0.09 172,013 0.08  84.5 
  49 พุทธธรรมประกันภัย 134,071 0.05 124,650 0.05 117,819 0.05  7.6 
  50 นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ 52,787 0.02 60,950 0.03 65,105 0.03 (13.4) 
  51 สหนิรภัยประกันภัย 35,775 0.01 34,922 0.02 37,023 0.02  2.4 
  52 ไชน่ำอินชัวรันส์ 26,985 0.01 16,380 0.01 21,402 0.01  64.7 
  53 เอไอเอ (ประกันวินำศภัย) 8,517 0.00 10,336 0.00 14,789 0.01 (17.6) 
  54 กรุงเทพประกันสุขภำพ 2,024 0.00 1,763 0.00 13,982 0.01  14.8 
  55 เคเอสเคประกันภัย  0.00 787,033 0.34 903,471 0.42 (100.0) 
  56 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย  0.00 483,754 0.21 812,292 0.37 (100.0) 
  57 เอรำวัณประกันภัย  0.00 1,574 0.00 10,066 0.00 (100.0) 

  รวมทั้งสิ้น 245,450,136 100.00 232,567,754 100.00 217,124,074 100.00  5.5

ที่มา: อ้างอิงข้อมูลปี 2561 จากรายงานช่องทางการจัดจ�าหน่ายประกันวินาศภัย ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย และน�าข้อมูลปี 2562 มาจาก
 บริษัทประกันภัย ที่น�าส่งให้ ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ  คปภ.         
หมายเหตุ: 1. แอ็ทนา ประกันสุขภาพ เข้าซื้อกิจการ บูพา ประกันสุขภาพ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 
 2. ฟีนิกซ์ประกันภัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เจพี ประกันภัย ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 
 3. คิงไวประกันภัย เข้าซื้อกิจการ คิวบีอี ประกันภัย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 4. เจ้าพระยาประกันภัย ปิดกิจการในวันที่ 7 กันยายน 2561  
 5. อลิอันซ์ ประกันภัย ควบรวมกิจการกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ในวันที่ 30 เมายน 2562

 ล�ำดับ บริษัท
 2562* 2561* 2560*

 
ที่

  เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด เบี้ยประกันภัยรับ ส่วนแบ่งตลำด 
กำรเติบโต

 
   โดยตรง ร้อยละ โดยตรง ร้อยละ โดยตรง ร้อยละ 

2562 และ 2561

หน่วย: พันบาท
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No. Company

 2019* 2018* 2017*

   Direct Market Share Direct Market Share Direct Market Share 
Growth

 
   Premium (%) Premium (%) Premium (%) 

2019* & 2018*

  22 KRUNGTHAI PANICH INSURANCE 3,201,367 1.30 2,951,688 1.27 2,914,498 1.34  8.5 
  23 ASSETS INSURANCE  3,037,148 1.24 4,157,208 1.79 1,075,106 0.50 (26.9) 
  24 NAVAKIJ INSURANCE  3,011,228 1.23 2,873,485 1.24 2,567,784 1.18  4.8 
  25 AETNA HEALTH INSURANCE 2,925,898 1.19 2,897,897 1.25 2,866,596 1.32  1.0 
  26 SOMPO INSURANCE 2,866,150 1.17 2,560,629 1.10 2,779,751 1.28  11.9 
  27 NEW HAMPSHIRE INSURANCE  2,724,857 1.11 2,614,628 1.12 2,517,947 1.16  4.2 
  28 AXA INSURANCE   2,687,834 1.10 2,672,484 1.15 3,300,946 1.52  0.6 
  29 THAI INSURANCE   2,408,360 0.98 2,275,137 0.98 2,151,168 0.99  5.9 
  30 NAM SENG INSURANCE  2,388,517 0.97 2,087,528 0.90 2,011,453 0.93  14.4 
  31 ASIA INSURANCE 1950 2,343,411 0.95 2,946,467 1.27 2,928,529 1.35 (20.5) 
  32 FALCON INSURANCE  2,086,981 0.85 1,823,050 0.78 1,611,313 0.74  14.5 
  33 THAI PAIBOON INSURANCE  1,443,062 0.59 697,497 0.30 535,729 0.25  106.9 
  34 BANGKOK UNION INSURANCE   1,182,588 0.48 1,154,161 0.50 1,023,838 0.47  2.5 
  35 SIAM CITY INSURANCE  743,126 0.30 1,211,153 0.52 1,246,610 0.57 (38.6) 
  36 THAI HEALTH INSURANCE 709,573 0.29 348,084 0.15 277,869 0.13  103.9 
  37 GENERALI INSURANCE    670,027 0.27 1,020,215 0.44 799,340 0.37 (34.3) 
  38 UNION PROSPERS INSURANCE  666,982 0.27 730,778 0.31 752,198 0.35 (8.7) 
  39 AIG INSURANCE 635,997 0.26 631,602 0.27 636,150 0.29  0.7 
  40 FPG INSURANCE 627,810 0.26 659,862 0.28 448,220 0.21 (4.9) 
  41 KING WAI INSURANCE 536,599 0.22 404,596 0.17 747,377 0.34  32.6 
  42 THAI PATTANA INSURANCE  470,632 0.19 400,375 0.17 410,533 0.19  17.5 
  43 INDARA INSURANCE  469,774 0.19 619,698 0.27 703,722 0.32 (24.2) 
  44 PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE 430,216 0.18 343,424 0.15 278,735 0.13  25.3 
  45 CHARAN INSURANCE  411,239 0.17 188,144 0.08 188,859 0.09  118.6 
  46 TUNE INSURANCE  399,433 0.16 400,828 0.17 354,608 0.16 (0.3) 
  47 ACE INA OVERSEAS INSURANCE  380,976 0.16 416,164 0.18 111,268 0.05 (8.5) 
  48 JP INSURANCE 375,962 0.15 203,751 0.09 172,013 0.08  84.5 
  49 PHUTTHATHAM INSURANCE  134,071 0.05 124,650 0.05 117,819 0.05  7.6 
  50 NEW INDIA ASSURANCE  52,787 0.02 60,950 0.03 65,105 0.03 (13.4) 
  51 UNION INSURANCE  35,775 0.01 34,922 0.02 37,023 0.02  2.4 
  52 CHINA INSURANCE  26,985 0.01 16,380 0.01 21,402 0.01  64.7 
  53 AIA (NON-LIFE) 8,517 0.00 10,336 0.00 14,789 0.01 (17.6) 
  54 BANGKOK HEALTH INSURANCE  2,024 0.00 1,763 0.00 13,982 0.01  14.8 
  55 KSK INSURANCE    0.00 787,033 0.34 903,471 0.42 (100.0) 
  56 THAI SETAKIJ INSURANCE    0.00 483,754 0.21 812,292 0.37 (100.0) 
  57 ERAWAN INSURANCE   0.00 1,574 0.00 10,066 0.00 (100.0) 

  Grand Total 245,450,136 100.00 232,567,754 100.00 217,124,074 100.00  5.5

Source: 2018 data is from Non - Life Insurance Distribution Channel Report from Statistics Division of Examination Planning and data is from Insurance   
 Companies. Department, OIC. 2019”
Remark: 1. Bupa Health Insurance was taken over by Aetna Health Insurance on January 19, 2018. 
 2. Phoenix Insurance was subsequently changed name to JP Insurance on May 05, 2018. 
 3. QBE Insurance was taken over by King Wai Insurance on June, 22 2018. 
 4. Chao Phaya Insurance was closed down on September 07,2018. 
 5. Allianz General Insurance merged with Allianz Ayudhya General Insurance on April 30, 2019.

Unit: Thousand Baht
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สรุปฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด

 2562 2561 2560

 เบี้ยประกันภัยรับตรง 13,268,185   12,256,233   12,102,960 

 เบี้ยประกันภัยรับรวม 13,354,285   12,421,602   12,321,257 

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 7,343,406   6,837,244   6,947,770 

 บวก/หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (439,970) 81,506 19,875

 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 6,903,436   6,918,750   6,967,645 

 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,637,725   1,617,590   1,600,244 

 รวมรำยได้จำกกำรประกันภัย 8,541,161 8,536,340 8,567,888

 ต้นทุนในกำรรับประกันภัย 7,302,478 7,370,596 7,264,949

 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,238,683 1,165,744 1,302,939

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน 1,257,515 1,185,139 1,073,614

 รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 554,454 522,054 517,912

 ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 535,622 502,659 747,238

 ภำษีเงินได้ (109,785) (87,071) (128,796)

 ก�ำไรสุทธิ 425,836 415,588 618,442

 สินทรัพย์รวม 23,207,352 21,905,183 20,059,357

 หนี้สินรวม 17,639,787 16,639,818 14,701,750

 ส่วนของเจ้ำของ 5,567,565 5,265,365 5,357,607

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 389,910 112,639 498,332

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (97,174) (51,453) (149,788)

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (166,380) (253,700) (253,700)

หมายเหตุ: งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

 ต้นทุนในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 

หน่วย: พันบาท
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สรุปฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสด

 2019 2018 2017

 Direct premium written  13,268,185   12,256,233   12,102,960 

 Gross premium written  13,354,285   12,421,602   12,321,257 

 Net premium written  7,343,406   6,837,244   6,947,770 

 Add/Less unearned premium reserves (439,970) 81,506 19,875

 Net earned premium written  6,903,436   6,918,750   6,967,645 

 Fee and commission income  1,637,725   1,617,590   1,600,244 

 Total underwriting income 8,541,161 8,536,340 8,567,888

 Underwriting expenses 7,302,478 7,370,596 7,264,949

 Profit from underwriting before operating expenses and other expenses 1,238,683 1,165,744 1,302,939

 Operating expenses, othere expenses and financial cost 1,257,515 1,185,139 1,073,614

 Investment income and other income 554,454 522,054 517,912

 Profit before income tax 535,622 502,659 747,238

 Income tax (109,785) (87,071) (128,796)

 Net profit 425,836 415,588 618,442

 Total assets 23,207,352 21,905,183 20,059,357

 Total liabilities 17,639,787 16,639,818 14,701,750

 Equity 5,567,565 5,265,365 5,357,607

 Cash flow from operating activities 389,910 112,639 498,332

 Cash flow from investing activities (97,174) (51,453) (149,788)

 Cash flow from financing activities (166,380) (253,700) (253,700)

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

Unit: Thousand Baht
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สรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

 2562 2561 2560

 อัตรำส่วนส�ำคัญตำมเกณฑ์ คปภ.
 อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย **1) ร้อยละ 354.9**   362.3   413.5 
 อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2) ร้อยละ 266.5   238.1   356.2 
 อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 3) ร้อยละ 91.2   91.8   95.9 
 อัตรำส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอำประกันภัย 4) ร้อยละ 131.8   133.8   137.5 

 อัตรำส่วนจำกงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 16.9  17.0  18.8 
 อัตรำผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 5.8  6.1  8.9 
 อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของ (เฉลี่ย) ร้อยละ 7.9  7.8  12.0 
 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ 1.9  2.0  3.1 
 อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ร้อยละ 59.5  61.3  58.6 
 อัตรำค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 17.1  17.3  15.5 
 อัตรำส่วนรวม ร้อยละ 99.3  99.4  95.8 

 อัตรำส่วนหนี้สินจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้ำของ เท่ำ 3.17  3.16  2.74 
 อัตรำหนี้สินเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.28   0.27   0.29 

 อัตรำส่วนกำรเติบโต

 สินทรัพย์รวม ร้อยละ 5.9  9.2  0.6 
 เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 7.5  0.8  (0.7)
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 7.4  (1.6) (0.1)
 ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ร้อยละ 2.5  (32.8) (2.3)

 ข้อมูลต่อหุ้น

 มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำท 94.37  89.24  90.81 
 ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท 7.22  7.04  10.48 
 เงินปันผลต่อหุ้น*** บำท 2.90  2.82  4.30 
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 40.2  40.0  41.0 
 รำคำหุ้น ณ วันสิ้นปี บำท 85.00  97.00  140.00 
 รำคำปิดต่อก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น เท่ำ 11.78  13.77  13.36 

หมายเหตุ: * ค�านวณตามแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ 
  ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 ** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562 (สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus)  
 *** คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2562     
 1) ประเมินความสามารถในการรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง     
 2) ประเมินสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินไหมทดแทน
 3) ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได้
 4) ประเมินความเพียงพอของสินทรัพย์ส�าหรับรองรับหนี้สินทั้งหมดจากสัญญาประกันภัย

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 
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Key Financial Ratios

 2019 2018 2017

 Key ratios per the Office of Insurance Commission Criteria     
 Capital Adequacy Ratio **1) %  354.9**   362.3   413.5 
 Liquidity Ratio 2) %  266.5   238.1   356.2 
 Premium receivables Ratio 3) %  91.2   91.8   95.9 
 Invested assets to insurance liabilities Ratio 4) %  131.8   133.8   137.5 

 Ratios from Statement of Comprehensive Income     

 Underwriting Profit to Net Premium Written % 16.9  17.0  18.8 
 Net Profit Margin on Net Premium Written % 5.8  6.1  8.9 
 Return on Equity (average) % 7.9  7.8  12.0 
 Return on Total Assets (average) % 1.9  2.0  3.1 
 Loss Ratio % 59.5  61.3  58.6 
 Operating expense to Net Premium Written % 17.1  17.3  15.5 
 Combined Ratio % 99.3  99.4  95.8 

 Debt Ratios from Statement of Financial Position     

 Debt to Equity Ratio Time(s) 3.17  3.16  2.74 
 Premium reserve to Total Assets Time(s)  0.28   0.27   0.29 

 Growth Rate     

 Total Assets % 5.9  9.2  0.6 
 Gross Written Premium % 7.5  0.8  (0.7)
 Net Written Premium % 7.4  (1.6) (0.1)
 Net Profit % 2.5  (32.8) (2.3)

 Per Share Data     

 Book Value Per Share Baht 94.37  89.24  90.81 
 Earnings Per Share Baht 7.22  7.04  10.48 
 Dividend Per Share *** Baht 2.90  2.82  4.30 
 Dividend Pay-Out Ratio % 40.2  40.0  41.0 
 Closing Share Price at Year-End Baht 85.00  97.00  140.00 
 Price Per Earnings (Deficit) Per Share Time(s) 11.78  13.77  13.36 

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 2019 (Updated ratio is presented in our website  https://www.muangthaiinsurance.com/th/ir/financialstatus)  
 *** The Board of Directors proposed to the shareholders for approval the dividend payment from annual operating result of 2019   
 1) Assessment of the Company’s ability to sustain unprecedented losses under the Risk-Based capital     
 2) Assessment of the Company’s liquidity to losses of claims      
 3) Assessment of the Company’s premium collection ability      

 4) Assessment of the adequacy of Company’s assets for total liabilities from insurance policies     
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วิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน (งบกำรเงินที่แสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย)
สินทรัพย์รวม
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมท้ังสิน้ 23,207.4 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2561 จ�ำนวน 1,302.2 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 
สนิทรัพย์ลงทนุ และ เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพ่ิมขึน้ จ�ำนวน 794.3 ล้ำนบำท โดยในระหว่ำงปี 2562 บรษิทัฯ ได้มกีำรลงทุนเพ่ิมเตมิ 
ในบรษิทั เอสที-เมอืงไทยประกันภยั จ�ำกัด ใน สปป.ลำว ท�ำให้บรษิทัฯ มกีำรลงทนุในหุน้ของบรษิทั เอสที-เมอืงไทยประกันภัย จ�ำกัด คิดเป็น
อัตรำร้อยละ 22.5 ของหุ้นทั้งหมด รวมมูลค่ำเงินลงทุนทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงิน 50.1 ล้ำนบำท ประกอบกับก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนส�ำหรับป ี
ของบรษิทัฯ เพ่ิมขึน้จงึมกีำรลงทุนเพ่ิมเตมิในหลกัทรพัย์รฐับำลและรฐัวสิำหกิจและเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ เบีย้ประกันภัยค้ำงรบัสทุธิเพ่ิมขึน้ 
จ�ำนวน 333.6 ล้ำนบำท จำกงำนกรมธรรม์ประกันภยัทัว่ไปท่ีส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ นอกจำกน้ีลกูหนีจ้ำกสญัญำประกันภยัต่อเพ่ิมขึน้ 
จ�ำนวน 221.0 ล้ำนบำท มำกจำกสินไหมรับคืนจำกกำรประกันภัยต่อรำยใหญ่

หนี้สินรวม
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 บรษิทัฯ มหีนีส้นิเพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ�ำนวน 1,000.0 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกส�ำรองเบีย้ประกันภยัทียั่งไม่ถือเป็น 
รำยได้ จ�ำนวน 736.3 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ แต่ส�ำรองค่ำสนิไหมทดแทนปรบัลดลง จ�ำนวน 227.1 ล้ำนบำท 
เจ้ำหนีบ้รษิทัประกันภัยต่อมยีอดเพ่ิมขึน้ 416.3 ล้ำนบำท ซึง่เป็นไปตำมรอบกำรช�ำระตำมปกติ นอกจำกน้ีภำระผกูพันผลประโยชน์พนกังำน 
เพิ่มสูงขึ้นจ�ำนวน 103.0 ล้ำนบำท เนื่องจำกในระหว่ำงปี 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น
จำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งได้ก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณี 
นำยจ้ำงเลกิจ้ำง ส�ำหรบัลกูจ้ำงซึง่ท�ำงำนตดิต่อกันครบ 20 ปีขึน้ไปให้มสีทิธิได้รบัเงนิชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสดุท้ำย 400 วัน ซึง่เพ่ิมจำก 
จ�ำนวน 300 วันที่ก�ำหนดไว้เดิม

ส่วนของเจ้าของ
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 425.8 ล้ำนบำท มีก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่มีไว้เผื่อขำย 
จ�ำนวน 71.2 ล้ำนบำท มผีลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกันภยัจ�ำนวน 28.5 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลในเดอืน
พฤษภำคม 2562 จ�ำนวน 166.38 ล้ำนบำท เป็นผลให้ส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้นจำก 5,265.4  ล้ำนบำท เป็น 5,567.6 ล้ำนบำท

คุณภาพสินทรัพย์
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์
ณ 31 ธันวำคม 2562 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและสินทรัพย์เงินลงทุนมีจ�ำนวน 12,151.7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 794.3 ล้ำนบำทหรือ 
ร้อยละ 7.0 จำกปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดจำกกระแสเงินสดคงเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
มูลค่ำสุทธิของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หลังค่ำเสื่อมรำคำสะสมมีจ�ำนวน 569.8 ล้ำนบำท สินทรัพย์ดังกล่ำวลดลงจ�ำนวน 7.8 ล้ำนบำท 
เนื่องจำกในระหว่ำงปี บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนประกอบกับกำรบันทึกค่ำเสื่อมรำคำที่เกิดขึ้นระหว่ำงปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีลูกหน้ี-เบ้ียประกันภัยค้ำงรับรับสุทธิจ�ำนวน 2,029.1 ล้ำนบำท จำกกำรรับประกันภัยตรง ลูกหน้ี 
ดงักล่ำวเพ่ิมขึน้จำกปีก่อน 333.7 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 19.7 อตัรำส่วนเบีย้ประกันภัยค้ำงรบัท่ีนบัเป็นเงนิกองทนุฯ ค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. 
คิดเป็นร้อยละ 91.2

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 
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Analysis of Financial Position (Financial statements in which the equity method is applied)
Total Assets
As at 31 December 2019, the Company’s total assets were Baht 23,204.4 million, increased from 2018 by Baht 1,302.2 million.  
These were mostly consisted of an increase of investments assets and cash and cash equivalent of Baht 794.3 million.  During 
the year 2019, the Company increased its investment in ST-Muang Thai Insurance Company Limited in Lao PDR.  As a result, 
the Company holds investments in common stocks of ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd., representing a 22.5% holding with 
a total value of Baht 50.1 million.  In addition, there were the Company’s profits of operation for the year.  Consequently, there 
was an increase in government and state enterprise securities and deposits in financial institutions.  The increase of undue 
premium receivables of Baht 333.6 million came from non motor business.  Moreover, receivables from reinsurance contracts 
were increased amounting to Baht 221.0 million from major claim recoverable from reinsurers.

Total Liabilities
As at 31 December 2019, the Company’s total liabilities increased by Baht 1,000.0 million from 2018.  This is due to an increase 
of unearned premium reserves of Baht 736.3 million, mostly derived from motor insurance business.  However, loss reserves 
decreased by Baht 227.1 million.  Amounts due to reinsures increased by Baht 416.3 million with regular payment cycle.  In 
addition, employee benefit obligations increased by Baht 103.0 million because during the year 2019, the Company recorded 
additional long-term employee benefit liabilities according to the Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in 
the Royal Gazette.  This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted 
period of twenty years or more, with such employees entitled to receive not less than 400 days’ compensation at the latest 
wage rate, increased from 300 days.
 
Equity
In 2019, the Company had net profit from operation of Baht 425.8 million, gain from revaluation of available-for sales investments 
of Baht 71.2 million, actuarial loss of Baht 28.5 million and dividend payment of Baht 166.38 million in May 2019.  These resulted 
to increase in equity from Baht 5,265.4 million to Baht 5,567.6 million.

Quality of assets
Cash, Cash Equivalent and Investments in Securities
As at 31 December 2019, cash and cash equivalent and investments assets were Baht 12,151.7 million, an increase of Baht 
794.3 million or 7.0% from last year.  The increase in assets was derived from cash flow remaining on operations.

Property, buildings and equipment, net
The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 569.8 million.  The assets 
decreased by Baht 7.8 million, came from renovation office buildings and depreciation expense of the year.

Premium receivables, net
As at 31 December 2019, the Company had net direct premium receivables of Baht 2,029.1 million.  The receivables increased 
by Baht 333.7 million or 19.7%.  Admitted premium receivable ratio computed per the OIC’s criteria was 91.2%.
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อำยุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับมีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

  2562 2561
 รวม รวม

 ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 1,514.1 1,260.9
 ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน 196.5 182.8
 ค้ำงรับเกินกว่ำ 30-60 วัน 126.7 81.8
 ค้ำงรับเกินกว่ำ 60-90 วัน 48.6 63.6
 ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน-1 ปี 142.7 108.6
 ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี 24.0 18.4
  รวม 2,052.6 1,716.1
 หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23.5) (20.6)
 เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,029.1 1,695.5

บริษัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัยท�ำหน้ำท่ีดูแลติดตำมกำรช�ำระหนี้จำกลูกหน้ีดังกล่ำว ในกรณีมีหนี้ค้ำงช�ำระ 
ทีค่ำดว่ำจะเรยีกเก็บไม่ได้ บรษิทัฯ มนีโยบำยพิจำรณำตัง้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูแบบเฉพำะรำยและแบบยอดรวมซึง่จ�ำนวนกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้ญู 
ณ 31 ธันวำคม 2562 มีจ�ำนวน  23.5 ล้ำนบำท ในรำยที่ผิดนัดช�ำระหนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรติดตำมโดยเฉพำะได้แก่ ยกเลิกวงเงินส่งงำน 
ให้ท�ำสัญญำรับทรำบจ�ำนวนเงินค้ำงช�ำระ แจ้งฝำ่ยกฎหมำยให้พิจำรณำด�ำเนินกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี และแจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแล เช่น 
สมำคมประกันวินำศภัย และ ส�ำนักงำน คปภ. เพื่อรับทรำบตลอดจนพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น
นอกเหนือจำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด สินทรัพย์ลงทุน ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ และเบี้ยประกันค้ำงรับแล้ว รำยกำรสินทรัพย์อื่น 
ที่มีสำระส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย
• สินทรัพย์จำกกำรประกันภัยต่อสุทธิจ�ำนวน 5,624.7 ล้ำนบำท สินทรัพย์รำยกำรน้ีเก่ียวเน่ืองกับส�ำรองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจำก 
 บริษัทประกันภัยต่อตำมปกติของธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งมีกำรเอำประกันภัยต่อเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม
• ลกูหนีจ้ำกสญัญำประกันภัยต่อสทุธิจ�ำนวน 622.2 ล้ำนบำท ประกอบด้วยลกูหนีเ้บีย้ค้ำงรบัและสนิไหมค้ำงรบัจำกบรษิทัประกันภัยต่อ 
  ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเนื่องจำกลูกหนี้สินไหมรับคืนจำกสัญญำประกันภัยต่อรำยใหญ่
• สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ�ำนวน 740.8 ล้ำนบำท ซึง่ได้อธิบำยโดยสงัเขปในหัวข้อทรพัย์สนิท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกจิของแบบแสดงรำยกำร 
 ข้อมูลประจ�ำปี (56-1)
• สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 1,128.0 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 49.9 ล้ำนบำท เนื่องจำกลูกหนี้อื่น 
 ที่ลดลงจำกกำรรับช�ำระ

สภำพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 238.1 เป็นร้อยละ 266.5 เกิดจำกส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนที่ลดลงจำกกำรด�ำเนินงำน
โดยมีผลต่ออัตรำส่วนสภำพคล่องค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ.

แหล่งที่มำของเงินทุน
เงนิทุนในกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผูถื้อหุ้นและก�ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีหน้ีสนิท่ีส�ำคัญ ประกอบด้วย เงนิส�ำรอง
เบีย้ประกันภัย ส�ำรองค่ำสนิไหมทดแทนและค่ำสนิไหมทดแทนค้ำงจ่ำย เจ้ำหนีบ้รษิทัประกันภัยต่อและเบีย้ประกันภยัรบัล่วงหน้ำซึง่เกิดจำก
กำรด�ำเนินธุรกิจปกติของกำรรับประกันภัย

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 
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Aging of those receivables are detailed as follows:
Unit: Million Baht

  2019 2018
 Total Total

 Not yet due 1,514.1 1,260.9
 Not over 30 days 196.5 182.8
 Over 30 days to 60 days 126.7 81.8
 Over 60 days to 90 days 48.6 63.6
 Over 90 days to 1 year 142.7 108.6
 Over 1 year 24.0 18.4
  Total 2,052.6 1,716.1
 Less: Allowance for doubtful accounts (23.5) (20.6)
 Premium receivables, net 2,029.1 1,695.5

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 2019, allowance for doubtful debts was Baht 23.5 million.  For debtors with overdue payments, 
the Company set up stringent follow up process and actions such as cancellation of credit limit, obtaining letter of debt settlement 
agreement, pursuing proper legal action and finally reporting to relevant 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, investment assets, property, buildings & equipment 
and premium receivables comprise:
• Net reinsurance assets of Baht 5,624.7 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 622.2 million consist of premium receivable from reinsurers and claim receivable  
 from reinsurers, increased from prior year due to receivables-claim recoverable from reinsurance contracts.
• Intangible assets of Baht 740.8 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1
• Deferred tax assets and other assets of Baht 1,128.0 million, decreased by Baht 49.9 million from previous year.
 This was due to collection from other receivables.

Liquidity
The Company’s liquidity ratio increased from 238.1% to 266.5%, as resulted to increment of such liquidity ratio computed per 
the OIC’s criteria.

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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วิเครำะห์ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสด (งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)
ส�ำหรับปี 2562 ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมดมีจ�ำนวน 245,450 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 6.1  
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 13,221 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 7.2 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับที่สี่ ดังที่แสดง
ในตำรำงแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดตำมข้อมูลสถิติของ สนง. คปภ.

เบีย้ประกันภัยรบัรวมของบรษิทัฯ ประกอบด้วยเบีย้ประกันภยัรบัตรงและเบีย้ประกันภยัรบัต่อ โดยในปี 2562 เบีย้ประกันภยัรบัรวมทุกประเภท 
ผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 13,354 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 932 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจ�ำนวน 7,343 ล้ำนบำท  
เพ่ิมข้ึนในอตัรำร้อยละ 7.4 จำกปีก่อน สดัส่วนกำรรบัประกันภยัควำมเสีย่งภยัของบรษิทัฯ เองอยู่ทีร้่อยละ 55.0 เป็นอตัรำเดยีวกับปีท่ีผ่ำนมำ 
อย่ำงไรก็ตำมบรษิทัฯ ยังคงให้ควำมส�ำคญักับกำรบรหิำรสดัส่วนกำรรบัประกันภัยเพ่ือรกัษำสมดลุระหว่ำงควำมเสีย่งกับผลตอบแทนทีไ่ด้รบั 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ส�ำหรับปีมีจ�ำนวน 6,903 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 0.2 รำยได้ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้นจำก 1,618 
ล้ำนบำท เป็น 1,638 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 1.2

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนสุทธิจ�ำนวน 4,107 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนที่ร้อยละ 59.5 ของเบี้ยประกันภัย
ที่ถือเป็นรำยได้ อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทนส�ำหรับปี 2561 อยู่ที่อัตรำร้อยละ 61.2 กำรลดลงของค่ำสินไหมทดแทนในปี 2562 เป็นผลจำก
ยอดสินไหมประกันภัยรถยนต์มีจ�ำนวนท่ีลดลง ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนลดลง 13 ล้ำนบำท  
เนื่องจำกมีกำรควบคุมรำยจ่ำยประเภทต่ำง ๆ ดีขึ้น ทั้งน้ีในระหว่ำงปี มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มสูงขึ้น 
จำกกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562 ของบริษัทฯ ตำมงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�ำนวน 426 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 10 ล้ำนบำท 
หรืออัตรำร้อยละ 2.5 ส่วนรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนมีจ�ำนวนสูงกว่ำปีก่อนจ�ำนวน 9 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 1.8 รำยได้ดังกล่ำว 
ส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ดอกเบี้ยรับของพันธบัตรและหุ้นกู้ ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์ 
เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

กำรรับประกันภัยแต่ละประเภท
ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

 รำยกำร อัคคีภัย ทะเลและ รถยนต์ อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด รวม
   ขนส่ง  ส่วนบุคคล  
 2562 2562 2562 2562 2562 2562 Change

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท (%)

 เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,293 161 6,913 2,222 2,765 13,354 7.50
 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 890 52 4,299 1,377 725 7,343 7.40
 เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 867 53 3,967 1,315 701 6,903 (0.23)
 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 130 36 775 262 435 1,638 1.24
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 418 57 4,568 1,358 901 7,302 (0.94)
 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัย 579 32 174 219 235 1,239 6.26
 ก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน       

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 
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Analysis of Operating Performance and Cash Flows (Financial statements in which the equity method is applied)
At year-end 2019, overall position of Non-Life insurance business presented total direct premium of Baht 245,450 million, with 
growth rate of 6.1%.  The Company had direct premium of Baht 13,221 million, a grow rate at 7.2% with no. 4 market share 
position as presented in industry market share statistic provided by the OIC.

The Company’s gross premium comprised direct premium and assumed / inward premium received.  In the year 2019, gross  
premium of all products was Baht 13,354 million, increased by Baht 932 million or 7.5%.  Net premium was Baht 7,343 million, 
increased by 7.4% from last year.  The Company’s retention ratio was 55.0%, same ratio as previous year. However, the 
Company continues to manage its portfolio mix with balancing of risk and return.  Earned premium for the year was Baht 6,903 
million, decreased by 0.2% from last year.  Commission and brokerage income increased from Baht 1,618 million to Baht 1,638 
million, increased by 1.2% from previous year.

In the year 2019, the Company had claims and loss adjustment expenses of Baht 4,107 million with loss ratio on earned 
premium at 59.5%.  The decrease in loss ratio from 61.2% in 2018 was due to fewer number of claims during the year. Other 
underwriting and operating expenses decreased by Baht 13 million due to tight control on various expenses. In addition, there 
was increase in long-term employee benefit expenses due to The New Labor Protection Act (No.7) B.E. 2562

The Company’s annual net profit in 2019 as presented in the statement of comprehensive income was Baht 426 million, an 
increase of Baht 10 million or 2.5% from 2018.  Investment income and profit was higher than previous year amounting to Baht 
9 million or 1.8%.  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 &   Motor Personal Miscellaneous  Total
   Transportation Accident 
  2019 2019 2019 2019 2019 2019  Change
  Million Million Million Million Million Million  (%)
  Baht Baht Baht Baht Baht Baht

 Gross premium written 1,293 161 6,913 2,222 2,765 13,354 7.50
 Net premium written 890 52 4,299 1,377 725 7,343 7.40
 Net earned premium 867 53 3,967 1,315 701 6,903 (0.23)
 Fee and commission income 130 36 775 262 435 1,638 1.24
 Underwriting expenses* 418 57 4,568 1,358 901 7,302 (0.94)
 Profit (loss) on underwriting before 579 32 174 219 235 1,239 6.26
 operating expenses       
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บริษัทฯ มี เบี้ยประกันภัยรับรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัยจ�ำนวน 1,293 ล้ำนบำท ในปี 2562 สูงกว่ำปี 2561 จ�ำนวน 50 ล้ำนบำท 
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 4.0 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 890 ล้ำนบำท เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 
867 ล้ำนบำท และ 130 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภัยลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 38 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกอตัรำค่ำสนิไหม
ทดแทนสุทธิที่ลดลง โดยรวมกำรรับประกันอัคคีภัยมีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 579 ล้ำนบำท

กำรรบัประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มเีบีย้ประกันภัยรบัรวมจ�ำนวน 161 ล้ำนบำท โดยมยีอดขำยลดลงจำกปี 2561 ในอตัรำร้อยละ 5.3 จำก 
ชอ่งทำงนำยหน้ำ เบี้ยประกันภยัรบัสทุธมิีจ�ำนวน 52 ล้ำนบำท ลดลงจำกป ี2561 จ�ำนวน 12 ลำ้นบำท หรอือตัรำรอ้ยละ 18.8 เบีย้ประกันภยั 
ที่ถือเป็นรำยได้สุทธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 53 ล้ำนบำท และ 36 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 
มจี�ำนวน 57 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 11 ล้ำนบำท จำกค่ำสนิไหมทดแทนทีล่ดลง และก�ำไรจำกกำรรบัประกันภยัมจี�ำนวน 32 ล้ำนบำท 
โดยลดลงปีก่อนจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 11.1

กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,913 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 โดยเพิ่มจำกช่องทำงตัวแทนและนำยหน้ำ ค่ำนำยหน้ำ
รับในกำรท�ำประกันภัยต่อของมีจ�ำนวน 775 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับยอดเบี้ยประกันภัยรับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลง
จ�ำนวน 183 ล้ำนบำท มำจำกค่ำสินไหมทดแทนที่ลดลงจำกจ�ำนวนรำยกำรสินไหมทดแทนลดลงของปี ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้น
จำกปีก่อน 183 ล้ำนบำท

 รำยกำร อัคคีภัย ทะเลและ รถยนต์ อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด รวม
   ขนส่ง  ส่วนบุคคล  
 2561 2561 2561 2561 2561 2561 Change

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท (%)

 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) จำกกำรรับประกันภัย 531 36 (9) 358 250 1,166 (10.51)
 ก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน       

 รำยกำร อัคคีภัย ทะเลและ รถยนต์ อุบัติเหตุ เบ็ดเตล็ด รวม
   ขนส่ง  ส่วนบุคคล  
 2560 2560 2560 2560 2560 2560 Change

 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท (%)

 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) จำกกำรรับประกันภัย 503 40 19 431 310 1,303 (10.63)  
 ก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน

 *  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุน
  เบ็ดเสร็จ   
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The Company had gross premium of fire insurance products in 2019 of Baht 1,293 million, higher than 2018 in amounting to 
Baht 50 million, or 4%.  Net premium written was Baht 890 million.  Net earned premium and fee & commission income were 
Baht 867 million and Baht 130 million, respectively.  Underwriting expenses decreased from last year by Baht 38 million due 
to decreasing of loss ratio.  Overall, fire insurance generated underwriting profit of Baht 579 million.

Marine and transportation insurance generated gross premium written of Baht 161 million, 5.3% decreasing from 2018 and 
premium dropped in broker channel.  Net premium written was Baht 52 million, decreasing from 2018 of Baht 12 million or  
18.8%.  Net earned premium and fee & commission income were Baht 53 million and Baht 36 million, respectively.  Underwriting 
expenses were Baht 57 million, increasing from prior year due to lower net claim expenses.  Underwriting profit was Baht 32 
million, lower than previous year amounting to Baht 4 million or 11.1%.

Motor insurance generated premium of Baht 6,913 million, increased by 11.6% in agent and broker channel.  Fee and commission 
income received from premium ceding was Baht 775 million, the increase was in line with gross premium written.  Underwriting 
expenses decreased by Baht 183 million due to lower number of claims. Underwriting profit increased by Baht 183 million 
from prior year.

 Item Fire Marine &   Motor Personal Miscellaneous  Total
   Transportation Accident 
  2018 2018 2018 2018 2018 2018  Change
  Million Million Million Million Million Million  (%)
  Baht Baht Baht Baht Baht 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 531 36 (9) 358 250 1,166 (10.51)
 operating expenses       

 Item Fire Marine &   Motor Personal Miscellaneous  Total
   Transportation Accident 
  2017 2017 2017 2017 2017 2017  Change
  Million Million Million Million Million Million  (%)
  Baht Baht Baht Baht Baht 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 503 40 19 431 310 1,303 (10.63)  
 operating expenses

 *  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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กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบ้ียประกันภัยรับรวม 2,222 ล้ำนบำท ลดลงกว่ำปีก่อนเล็กน้อย เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 
มจี�ำนวน 1,315 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 52 ล้ำนบำท หรอือตัรำร้อยละ 3.8 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหนจ็รบัของผลติภัณฑ์มจี�ำนวน 
262 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 39 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.9 จำกค่ำสินไหมทดแทนที่สูงขึ้น 
ดังน้ันในปี 2562 ก�ำไรจำกกำรรบัประกันภัยของผลติภัณฑ์นีม้จี�ำนวน 219 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 139 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 38.8 

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำกผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,765 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนในช่องทำงกำรขำยตรง เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็น 
รำยได้สทุธิมจี�ำนวน 701 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรบัของผลติภณัฑ์มจี�ำนวน 435 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำร้อยละ 21.3 ของ 
เบีย้ประกันภัยต่อ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยปี 2562 มีจ�ำนวน 901 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 โดยมำจำกค่ำสินไหมรำยใหญ่ ไฟไหม ้
ลมพำยุ ดังนั้นท�ำให้ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยจำกผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 235 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 15 ล้ำนบำท

ต้นทุนในกำรรับประกันภัย
ต้นทุนในกำรรบัประกันภยัประกอบด้วย ค่ำสนิไหมทดแทนสทุธิ ค่ำจ้ำง ค่ำบ�ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภยัอืน่ ในปี 2562 บรษิทัฯ 
มีต้นทุนในกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 7,302 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 69 ล้ำนบำท จำกปี 2561 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่อเบี้ยประกันภัย
รับรวมในปี 2019 คิดเป็นร้อยละ 54.7 ลดลงจำกปี 2561 ซึ่งมีอัตรำร้อยละ 59.3 เนื่องจำกจ�ำนวนสินไหมทดแทนที่มีปริมำณที่ลดลง

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 148 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7.6 เป็นไปตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ อัตรำ 
ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จของอุตสำหกรรมโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำงร้อยละ 12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จที่อัตรำ 
ร้อยละ 15.7 ในปี 2562 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภัยอืน่ประกอบด้วยค่ำส�ำรวจภัยก่อนกำรรบัประกัน ค่ำบรกิำรข้อมลู ค่ำพัฒนำผลติภัณฑ์
และระบบ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับประชำสัมพันธ์กระตุ้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยจำกกำรรับประกันภัย 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจ�ำนวน 1,105 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2561 จ�ำนวน 85 ล้ำนบำท

กำรลงทุน
บรษัิทฯ มรีำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทนุสทุธิจ�ำนวน 521 ล้ำนบำท โดยรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบีย้ เงินปันผลรบั และก�ำไรจำกกำรลงทุน 
ก�ำไรจำกเงินลงทนุมำจำกกำรขำยเงนิลงทุนประเภทกองทนุอสงัหำรมิทรพัย์ และกองทรสัต์เพ่ือกำรลงทนุในอสงัหำรมิทรพัย์ อตัรำผลตอบแทน 
จำกกำรลงทุนประจ�ำปีคดิเป็นร้อยละ 4.4 รำยละเอยีดของรำยได้และสนิทรพัย์ลงทุนจ�ำแนกตำมวัตถปุระสงค์และประเภทของหลกัทรพัย์มดีงันี้

หน่วย: ล้านบาท

 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ
 รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 367.94  70.55  349.1  68.13  369.99  74.30 
 ก�ำไรจำกเงินลงทุน 153.56  29.45  163.30  31.87  127.99  25.70 
  รวม 521.50  100.00  512.40  100.00  497.98  100.00 
 อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ)   4.36    4.53    4.59 
      

หน่วย : ล้านบาท

 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ

 เงินลงทุนเผื่อขำย  8,098.27   68.72   7,981.03   71.80   7,290.25   67.95 
 เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด  3,593.93   30.50   3,071.70   27.63   3,370.94   31.42 
 เงินลงทุนทั่วไป  40.54   0.34   53.43   0.48   55.03   0.51 
 เงินให้กู้ยืมสุทธิ  5.84   0.05   9.82   0.09   12.17   0.11 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  45.37   0.39   -     -     -     -   
  รวมสินทรัพย์ลงทุน  11,783.95   100.00   11,115.98   100.00   10,728.39   100.00 
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Personal accident insurance generated premium of Baht 2,222 million, slightly decreased from previous year.  Net earned 
premium was Baht 1,315 million, decreased from prior year by to Baht 52 million or 3.8.  Fee and commission income was 
Baht 262 million.  Underwriting expenses increased from the year 2018 by Baht 39 million or 2.9%, derived from increasing of 
claim expenses.  Accordingly, underwriting profit in 2019 was Baht 219 million, decreased by Baht 139 million or 38.8% from 
previous year.

The Company had gross premium of miscellaneous products of Baht 2,765 million, increased from prior year from direct sales 
channel.  Net earned premium was Baht 701 million.  Fee and commission income of the product was Baht 435 million or 
21.3% of ceding premium.  Underwriting expenses of 2019 was Baht 901 million, increased from 2018 due to major claims on 
fire and windstorm incurred during the year.  Underwriting profit for the year was Baht 235 million, a decrease from prior year 
amounting to Baht 15 million.

Underwriting Expenses
Underwriting expenses comprised net claims expenses, commissions and brokerage expenses and other underwriting 
expenses.  In 2019, the Company’s underwriting expenses were at Baht 7,302 million, increased by Baht 69 million from 2018.  
Proportion of the expenses to gross premium in 2019 was 54.7%, increased from last year which was at 59.3%.  The decrease 
was due to decreasing number of claims.

Commission and brokerage expenses increased Baht 148 million or 7.6% 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 15.7% in 2019.  Other underwriting expenses comprised pre-survey fee, data service fee, product 
and system development cost, expenses related to sales campaign through media channels and legal expenses. In 2019, 
the Company had expenses of Baht 1,105 million, decreased by Baht 85 million from 2018.

Investment
The Company had net investment income and gain on investment of Baht 521 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 4.4%.  Details of income and investment assets classified by objectives and types are as follows:

(Unit: MB)

   2019 % 2018 % 2017 %
 Net Investment Income 367.94  70.55  349.1  68.13  369.99  74.30 
 Profit from Investment 153.56  29.45  163.30  31.87  127.99  25.70 
  Total 521.50  100.00  512.40  100.00  497.98  100.00 
 Rate on Return on Investment   4.36    4.53    4.59 
      

(Unit: MB)

   2019 % 2018 % 2017 %

 Available-for-Sale Investments  8,098.27   68.72   7,981.03   71.80   7,290.25   67.95 
 Head-to-Maturity Investments  3,593.93   30.50   3,071.70   27.63   3,370.94   31.42 
 Other Investments  40.54   0.34   53.43   0.48   55.03   0.51 
 Net Loans  5.84   0.05   9.82   0.09   12.17   0.11 
 Investment in an Associate  45.37   0.39   -     -     -     -   
  Net Investment Assets  11,783.95   100.00   11,115.98   100.00   10,728.39   100.00 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่น
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นของปี 2562 จ�ำนวน 1,258 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2561 จ�ำนวน 72 ล้ำนบำท 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรสินไหม
ทดแทนจ�ำนวน 662 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 94 ล้ำนบำท 
ค่ำโฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยเงินสมทบ ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อยและค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ อีกจ�ำนวน 502 ล้ำนบำท

ภำษีเงินได้
บริษัทฯ มีค่ำภำษีเงินได้จ�ำนวน 110 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20% ของก�ำไรก่อนภำษี เป็นอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำมประมวลรัษฎำกร 

กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 368 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จ�ำนวน 126 ล้ำนบำท
เกิดจำกรำยกำรในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 390 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่ำเบี้ยประกันภัยจ�ำนวน 12,970 ล้ำนบำท  
ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รำยได้จำกกำรลงทุนอื่น รำยได้อื่น และเงินให้กู้ยืมอีกจ�ำนวน 444 ล้ำนบำท กระแสเงินสดจ่ำยเก่ียวกับกำร 
ประกันภัยต่อ ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ภำษีเงินได้ เงินฝำก
สถำบันกำรเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมจ�ำนวน 13,025 ล้ำนบำท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ�ำนวน 97 ล้ำนบำท เพ่ือกำรลงทนุในทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ เพ่ือใช้เป็นสถำนทีท่�ำกำร และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 166 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 

หน่วย: ล้านบาท

 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2560 ร้อยละ
 พันธบัตร  2,784.24   23.63   2,823.02   25.40   2,700.87   25.17 
 หุ้นกู้  3,376.65   28.65   3,568.60   32.10   3,221.06   30.02 
 หุ้นทุน  1,579.36   13.40   1,565.72   14.09   1,567.21   14.61 
 หน่วยลงทุน  2,690.22   22.83   2,341.92   21.07   2,306.58   21.50 
 หลักทรัพย์อื่น  1,261.73   10.71   753.47   6.78   865.47   8.07 
 เงินลงทุนทั่วไป  40.54   0.34   53.43   0.48   55.03   0.51 
 เงินให้กู้ยืมสุทธิ  5.84   0.05   9.82   0.09   12.17   0.11 
 เงินลงทุนในบริษัทร่วม  45.37   0.39   -     -     -     -   
  รวมสินทรัพย์ลงทุน  11,783.95   100.00   11,115.98   100.00   10,728.39   100.00
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Operating Expenses and Other Expenses
In 2019 the Company had operating expenses of Baht 1,258 million, increased by Baht 72 million from 2018. Operating 
expenses which are not expenses for underwriting and claims comprised personal expenses of Baht 662 million, premises 
and equipment expenses of Baht 94 million, advertising, contribution expenses, utilities, branch expenses and other expenses 
of Baht 502 million.

Income Tax
The Company’s income tax of Baht 110 million represented tax rate at 20% of net profit before tax, such corporate tax per the 
Revenue Code.

Cash Flows
As at 31 December 2019, the Company had cash and cash equivalents of Baht 368 million, increased from 2018 by Baht 126 
million which made up of transactions in following activities:

Cash flows from operating activities of Baht 390 million consist of cash received from direct premium of Baht 12,970 million, 
cash received on interest income, dividend income, other investment income, other income, and loan of Baht 444 million, 
cash outflow to pay for reinsurance, claims, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses, operating 
expenses, income tax, deposits at financial institution, investment in securities and purchase of investment in an associate of 
Baht 13,025 million.

Cash flows used in investing activities of Baht 97 million to invest in the Company’s property, buildings and equipments and 
computer software.

Cash flows used in financing activities of Baht 166 million for dividend payment paid during the year.

Unit: Million Baht

   2019 % 2018 % 2017 %
 Bond  2,784.24   23.63   2,823.02   25.40   2,700.87   25.17 
 Debenture  3,376.65   28.65   3,568.60   32.10   3,221.06   30.02 
 Capital Stocks  1,579.36   13.40   1,565.72   14.09   1,567.21   14.61 
 Unit Trust  2,690.22   22.83   2,341.92   21.07   2,306.58   21.50 
 Other Securities  1,261.73   10.71   753.47   6.78   865.47   8.07 
 Other Investments  40.54   0.34   53.43   0.48   55.03   0.51 
 Net Loans  5.84   0.05   9.82   0.09   12.17   0.11 
 Investment in and Associate  45.37   0.39   -     -     -     -   
  Net Investment  11,783.95   100.00   11,115.98   100.00   10,728.39   100.00
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กำรวิจัยและกำรพัฒนำ
บริษัท เมืองไทยประกันภัยจ�ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำรท่ีเป็นเลิศ ประกอบกับในช่วงระยะเวลำท่ีผ่ำนมำน้ัน 
กำรเปลีย่นแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีนัน้เป็นหนึง่ในปัจจยัส�ำคญัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค กำรให้บรกิำรทีค่รบวงจรเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก 
ให้ลกูค้ำจงึเป็นสิง่ส�ำคัญย่ิง ในด้ำนกำรพัฒนำกระบวนกำรภำยในองค์กรบรษิทัฯ มุง่พัฒนำปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนของบรษิทัฯ โดยน�ำ 
Business Process Management Platform (BPMP) มำใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพโดยน�ำข้อมูลเกี่ยวกับเวลำ
ในกำรท�ำงำนจำกแต่ละกระบวนกำรท�ำงำนที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอน เพื่อน�ำไปสู่กำรปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อกำรให้บริกำรที่ด ี
ย่ิงขึน้ และในกระบวนกำรท�ำงำนทีม่ปีรมิำณมำกท�ำในลกัษณะซ�ำ้กันในรปูแบบเดมิบรษิทัฯ ก็ได้น�ำเอำเทคโนโลยีทำงด้ำนหุน่ยนต์ Robotic 
Process Automation (RPA) มำใช้ให้กำรท�ำงำน ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและลดต้นทุนกำรด�ำเนินงำนได้ในอนำคต โดยระบบ 
ดังกล่ำวเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยท�ำงำนแทนมนุษย์ ช่วยรองรับกำรท�ำงำนท่ีมีปปริมำณเพ่ิมมำกข้ึน โดยในปี 2562 มีโครงกำร 
ทีด่�ำเนนิกำรเสรจ็ไปแล้วจ�ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่ กระบวนกำรออกใบเตอืนต่ออำยุประกันภยัอตัโนมตัสิ�ำหรบักรมธรรม์ประกนัภัยอบุติัเหตุ
ส่วนบุคล กระบวนกำรออกเอกสำรโดยอัตโนมัติเพ่ือใช้ในกำรขออนุมัติส�ำหรับกำรต่อกรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด 
กระบวนกำรตรวจสอบกำรท�ำงำนของเซิร์ฟเวอร์ กระบวนกำรปิดเคลมค้ำงที่เกินก�ำหนดเวลำ อีกทั้งในปี 2563 บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนำ 
ปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำนให้มปีระสทิธิภำพมำกย่ิงขึน้ จงึจ�ำเป็นท่ีจะมุง่พัฒนำบคุลำกรของบรษิทัฯ ในกำรเรยีนรูท้ำงด้ำนเทคโนโลยเีหล่ำน้ี 
เพื่อสร้ำงควำมช�ำนำญและน�ำควำมรู้เหล่ำนี้ไปปรับใช้ในกระบวนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนตนเอง

ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance (Continued) 
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Research and Development
Muang Thai Insurance Public Company Limited pays particular attention to service excellence, and providing a full range of 
services to facilitate customers.  Still, the change in technologies is one of important factors affecting consumer behavior.  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 leverage the 
operational process for better work efficiency and services.  The Company also applies Robotic Process Automation technology 
(RPA) to handle high volume and repetitive tasks, which will not only promote work efficiency, but also reduce operating costs 
in the future.  The system is an automated computer program designed to work with human to effectively manage high volume 
workload.  In 2019, there were completed four projects which were Automatic insurance renewal process for personal accident  
insurance policies, Automatic document issuance process for insurance renewal approval for all types of property risk insurance 
policies, Server performance checking process, as well as Close claim aging process which was overdued.  In 2020, the 
Company is still determined to improve the work process to be more efficient.  Therefore, it is necessary to encourage the 
Company’s personnel in learning these technologies, for knowledge and expertise of the work process in each department.



      หน่วย: บาท

 2562 2561 2560 
  จ�ำนวนเงิน ร้อยละ  จ�ำนวนเงิน ร้อยละ จ�ำนวนเงิน  ร้อยละ

  เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้       

   อัคคีภัย 866,814,547   9.53   845,942,515   9.34   856,665,290   9.43 

  ภัยทำงทะเล 53,343,640   0.59   65,621,637   0.72   62,169,070   0.68 

   ภัยรถยนต์  3,967,066,378   43.62   3,993,028,016   44.08   4,009,305,906   44.13 

   ภัยเบ็ดเตล็ด 2,016,211,509   22.17   2,014,158,539   22.24   2,039,505,260   22.45 

   รวม 6,903,436,074   75.90   6,918,750,707   76.38   6,967,645,526   76.69 

  รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,637,725,147   18.01   1,617,589,961   17.86   1,600,243,622   17.61 

  รายได้จากการลงทุน 521,497,271   5.73   512,399,296   5.66   497,987,072   5.48 

  รายได้อื่น  32,957,072   0.36   9,655,300   0.11   19,924,437   0.22 

  รายได้รวม 9,095,615,564   100.00   9,058,395,264   100.00   9,085,800,657   100.00
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โครงสร้ำงรำยได้ในรอบ 3 ปี
3-Year Revenue Structure



      Unit: Baht

 2019 2018 2017 
  Amount %  Amount % Amount  %

 Earned Premium Written        

  Fire    866,814,547   9.53   845,942,515   9.34   856,665,290   9.43 

  Marin   53,343,640   0.59   65,621,637   0.72   62,169,070   0.68 

  Motor   3,967,066,378   43.62   3,993,028,016   44.08   4,009,305,906   44.13 

  Miscellaneous   2,016,211,509   22.17   2,014,158,539   22.24   2,039,505,260   22.45 

   Total   6,903,436,074   75.90   6,918,750,707   76.38   6,967,645,526   76.69 

 Fee and Commission Income   1,637,725,147   18.01   1,617,589,961   17.86   1,600,243,622   17.61 

 Investment Income   521,497,271   5.73   512,399,296   5.66   497,987,072   5.48 

 Other Income   32,957,072   0.36   9,655,300   0.11   19,924,437   0.22 

 Total Income   9,095,615,564   100.00   9,058,395,264   100.00   9,085,800,657   100.00 
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หน่วย: พันบาท

 2562 2561 2560 

 เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย 13,268,185    12,256,232    12,102,960 

 เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย  13,354,285    12,421,602    12,321,257 
  อัตรำกำรเติบโต 8.26% 1.27% (0.83%)
  ส่วนแบ่งกำรตลำด 5.36%  5.29% 5.51%
  อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง 54.99% 55.04% 56.39%
  อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 59.49% 61.25% 58.59%
 เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย 1,293,023    1,242,665    1,218,004 

 เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย 1,293,464    1,243,162    1,244,887 
  อัตรำกำรเติบโต  4.05% 2.02% 1.45%
  ส่วนแบ่งกำรตลำด  13.86%  12.99% 12.37%
  อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง 68.77% 67.71% 69.40%
  อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 7.18% 11.23% 13.32%
 เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทำงทะเล 160,863    169,225    146,617 

  เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล 161,432    169,636    146,641 
  อัตรำกำรเติบโต  (4.94%) 15.42% 5.12%
  ส่วนแบ่งกำรตลำด 2.92%  3.05% 2.74%
  อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง  32.44% 37.55% 45.05%
  อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 41.38% 46.09% 32.50%
 เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด 4,903,034    4,654,459    4,404,122 

 เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด 4,986,559    4,816,868    4,594,700 
  อัตรำกำรเติบโต 5.34% 5.68% 3.32%
  ส่วนแบ่งกำรตลำด 5.69%  5.77% 5.71%
  อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง 42.15% 42.22% 44.21%
  อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 58.66% 49.59% 47.51%
 เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์ 6,911,265    6,189,883    6,334,217 

 เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต์ 6,912,830    6,191,936    6,335,029 
  อัตรำกำรเติบโต  11.65% (2.28%) (4.05%)
  ส่วนแบ่งกำรตลำด 4.66%  4.53% 4.98%
  อัตรำกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง 62.20% 62.96% 62.93%
  อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน 71.58% 77.98% 74.29%

 ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 535,622 502,659 747,238
 ก�าไรสุทธิ 425,836 415,588 618,441
 อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ) 3.19% 3.35% 5.02%
 สินทรัพย์รวม 23,207,352    21,905,183    20,059,357 
 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 1.89% 1.98% 3.09%
 ส่วนของเจ้าของ 5,567,565    5,265,365    5,357,607 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 7.86% 7.82% 11.99%
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สถิติผลกำรด�ำเนินงำนในรอบ 3 ปี
3-Year Opearting Statistics



 Unit: Thousand Baht

 2019 2018 2017 

 Direct Premium - Total   13,268,185    12,256,232    12,102,960 

 Gross Premium - Total   13,354,285    12,421,602    12,321,257 
  Growth Rate  8.26% 1.27% (0.83%)
  Market Share  5.36% 5.29% 5.51%
  Retention Rate  54.99% 55.04% 56.39%
  Loss Ratio 59.49% 61.25% 58.59%
 Direct Premium - Fire   1,293,023    1,242,665    1,218,004 

 Gross Premium - Fire   1,293,464    1,243,162    1,244,887 
  Growth Rate  4.05% 2.02% 1.45%
  Market Share  13.86% 12.99% 12.37%
  Retention Rate  68.77% 67.71% 69.40%
  Loss Ratio 7.18% 11.23% 13.32%
 Direct Premium - Marine   160,863    169,225    146,617 

 Gross Premium - Marine   161,432    169,636    146,641 
  Growth Rate  (4.94%) 15.42% 5.12%
  Market Share  2.92% 3.05% 2.74%
  Retention Rate  32.44% 37.55% 45.05%
  Loss Ratio 41.38% 46.09% 32.50%
 Direct Premium - Miscellaneous   4,903,034    4,654,459    4,404,122 

 Gross Premium - Miscellaneous   4,986,559    4,816,868    4,594,700 
  Growth Rate  5.34% 5.68% 3.32%
  Market Share  5.69% 5.77% 5.71%
  Retention Rate  42.15% 42.22% 44.21%
  Loss Ratio 58.66% 49.59% 47.51%
 Direct Premium - Motor   6,911,265    6,189,883    6,334,217 
 Gross Premium - Motor   6,912,830    6,191,936    6,335,029 
  Growth Rate  11.65% (2.28%) (4.05%)
  Market Share  4.66% 4.53% 4.98%
  Retention Rate  62.20% 62.96% 62.93%
  Loss Ratio 71.58% 77.98% 74.29%
 Profit Before Income Tax 535,622 502,659 747,238
 Net Profit 425,836 415,588 618,441
 Net Profit Margin on Premium Written (%) 3.19% 3.35% 5.02%
 Total Assets   23,207,352    21,905,183    20,059,357 
 Return on Assets (%) 1.89% 1.98% 3.09%
 Equity   5,567,565    5,265,365    5,357,607 
 Return on Equity (%) 7.86% 7.82% 11.99%
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ภำวกำรณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย 
และแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคต
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition

 *เบ้ียประกันภยัรบัโดยตรง (ล้ำนบำท)                     *อตัรำกำรขยำยตัวของเบ้ียประกันภยั (ร้อยละ)

 2558  2559 2560 2561 2562 2558 2559 2560 2561 2562

 อัคคีภัย 10,484.61 10,233.27 9,850.02 10,138.77 10,123.70 -5.21 -2.40 -3.75 2.93 -0.15

 ภัยทำงทะเลและขนส่ง 5,342.97 5,267.90 5,355.78 5,515.29 5,468.44 0.74 -1.41 1.67 2.98 -0.85

 รถยนต์ 120,423.87 122,187.91 127,268.20 136,188.20 144,030.64 2.12 1.46 4.16 7.01 5.76

 เบ็ดเตล็ด 73,027.07 74,124.31 77.174.81 80,148.18 84,439.05 2.74 1.50 4.12 3.85 5.35

 เบ้ียประกันภัยรวม 209,278.53 211,813.38 219,649.05 231,990.43 244,061.82 1.90 1.21 3.70 5.62 5.20

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ ส�านักงาน คปภ.

ภำวะอุตสำหกรรมประกันวินำศภัยและกำรแข่งขันปี 2562
ส�ำหรบัภำพรวมตลำดประกันวินำศภัย จำกข้อมลูของส�ำนกังำนอตัรำเบีย้ประกันวินำศภัย (ใช้ข้อมลูจำกฐำนข้อมลูทีบ่รษิทัฯ ส่งให้ส�ำนักงำน 
คปภ. ทำงอิเล็กทรอนิกส์) ในปี 2562 มีเบี้ยประกันภัยรับตรง 244,062 ล้ำนบำท มีอัตรำเติบโตร้อยละ 5.20 โดยธุรกิจประกันภัยรถยนต ์
มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2562 จ�ำนวน 144,030 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของตลำดประกันวินำศภัย มีอัตรำเติบโตเฉลี่ย
ร้อยละ 5.76 และหำกพิจำรณำเฉพำะกำรประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจมีอัตรำเติบโตมำกถึงร้อยละ 6.25 มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 
125,526 ล้ำนบำท ภำพรวมของตลำดประกนัภยัรถยนต์มกีำรแข่งขนัค่อนข้ำงสูงในด้ำนกำรให้บรกิำร โดยเฉพำะบรษิทัฯ ท่ีมสัีดส่วนทำงกำร
ตลำดด้ำนรถยนต์ในอันดับแรก ๆ  เน้นกำรให้บริกำรมำกกว่ำแข่งขันทำงด้ำนรำคำ ส่งผลให้บริษัทประกันวินำศภัยอื่น ๆ  จ�ำเป็นต้องปรับปรุง 
กำรให้บรกิำรกับลกูค้ำ เพือ่รกัษำฐำนลกูค้ำของตนเอง โดยใช้กำรปรบัลดรำคำในบำงกลุม่รถ หรอืในกลุม่รถทีเ่ป็นกลุม่แมสในตลำด ส่งผลให้ 
ต้นทุนกำรขำยปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับอัตรำค่ำสินไหมทดแทนที่เพ่ิมขึ้นจำกกำรปรับวงเงินควำมคุ้มครองของกรมธรรม์คุ้มครอง 
ผู้ประสบภัยจำกรถ ค่ำชดเชย ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถยนต์ และล่ำสดุเป็นผลกระทบต่อต้นทนุควำมเสยีหำยของกำรประกันภยัรถยนต์
ภำคสมคัรใจ กรณีจ่ำยในวงเงนิท่ีแน่นอนแก่บคุคลภำยนอก โดยส�ำนกังำนอตัรำเบีย้ประกันวินำศภยัประเมนิว่ำแนวโน้มอตัรำควำมเสยีหำย
ของประกันภัยรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นจำกข้อมูลในอดีต

ส�ำหรับประกันภัยวินำศภัยอื่น ๆ นอกเหนือจำกกำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับตรง ณ สิ้นปี 2562 จ�ำนวน 100,031 ล้ำนบำท            
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของตลำดประกันวินำศภัย มีอัตรำเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 4.41 โดยมีผลมำจำกกำรรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด มีอัตรำ 
เติบโตสงูถึงร้อยละ 5.35 โดยเตบิโตสงูข้ึนจำกกำรประกันภัยสขุภำพ กำรประกันภัยอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล และกำรประกันภัยเบด็เตลด็ (ประกันภยั 
พืชผล) มีอัตรำเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน อยู่ที่ร้อยละ 17.06, 4.62 และ 7.06 ตำมล�ำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ำตลำดประกันภัย 
สุขภำพในปี 2562 มีกำรขยำยตัวสอดรับกับนโยบำยของรัฐบำลที่ให้น�ำเบี้ยประกันภัยสุขภำพตนเองมำหักลดหย่อนภำษีรำยได้ส่วน
บุคคลในวงเงินไม่เกิน 15,000 บำท และอีกปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตน้ัน มำจำกโครงกำรประกันภัยข้ำวนำปี ส�ำหรับ 
ปีกำรผลติ 2561-2562 ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบกำรด�ำเนินโครงกำรต่อเนือ่งจำกปีก่อน ในส่วนของกำรประกันภัยอคัคภัียมเีบีย้ประกันภัย 
รบัตรงรวมอยู่ที ่10,123 ล้ำนบำท มอีตัรำเตบิโตลดลงจำกปีก่อน อยู่ทีร้่อยละ -0.15 ส่วนกำรประกันภยัทำงทะเลและกำรขนส่ง มเีบีย้ประกันภัย 
รับตรงรวมอยู่ที่ 5,468 ล้ำนบำท มีอัตรำเติบโตลดลงอยู่ที่ร้อยละ -0.85 ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ไม่มีกำรเติบโต มำจำกค่ำเงินบำทที่แข็งค่ำส่งผล
ถึงกำรน�ำเข้ำ และส่งออก มีกำรชะลอตัวลงจึงส่งผลให้กำรเติบโตลดลงจำกช่วงเวลำเดียวกันปีก่อน

ตำรำงที่ 1: เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง และอัตรำกำรขยำยตัวของเบี้ยประกันภัยปี 2558 – 2562
* เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 2558-2562: ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งไปให้ส�านักงาน คปภ. ทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทประกันภัย
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Situation of the Non-Life Insurance Industry and Competition in 2019
Overview of Insurance Market in 2019 from the Insurance Premium Rating Bureau (Use data from data base that the 
Insurance Companies Send to OIC.  By electronic.), the direct premium written was 244,062 million baht in total with growth 
rate of 5.20%.  At year-end 2019, Motor Insurance business had direct premium written at 144,030 million baht, taken up 59% 
of the whole non-life insurance market, with average growth rate at 5.76%.  The growth rate of vountary motor insurance 
solely was 6.25% with direct premium 125,526 million baht.  Overall Motor Insurance market was also highly competitive, 
especially when the companies with large proportion of motor insurance were 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 impacted on the increase in cost of sales and claims due to the coverage adjustment of compulsory motor insurance and 
loss compensation in vehicle insured claims. Moreover, the Insurance Premium Rating Bureau had forecasted that the loss 
ratio of Motor Insurance is likely to increase in 2019 as well.

Direct premium for Non-Life insurance, excluding motor insurance was 100,031 million baht at year-end 2019, taken up 41% 
of the whole Non-Life, with average growth rate of 4.41%.  This is because the growth rate of Miscellaneous insurance has 
risen to 5.35%.  Furthermore, Health, Personal Accident and Miscellaneous Insurances (Crop Insurance) have growth rate of 
17.06%, 4.62% and 7.06% respectively compared to the same period in last year.  The Health Insurance market in 2019 has 
been expanded thanks to the government’s policy which enables personal health insurance premiums to deduct from personal 
income tax 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 be continued from previous year.  While, 
Fire Insurance direct premium written was 10,123 million baht in total at year-end, with growth rate similar to previous year at 
-0.15%.  Marine and Cargo Insurance direct premium at year end was 5,468 million baht, with -0.85% growth rate.

Table 1: Comparison of Direct Premium and Premium Growth in 2015-2019
* Direct Premium 2015-2019: Use data from database that the Insurance Companies Send to OIC. By electronic

 *Direct Premium (Million Baht) *Premium Growth (Percentage)

 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

 Fire 10,484.61 10,233.27 9,850.02 10,138.77 10,123.70 -5.21 -2.40 -3.75 2.93 -0.15

 Marine & Cargo 5,342.97 5,267.90 5,355.78 5,515.29 5,468.44 0.74 -1.41 1.67 2.98 -0.85

 Motor 120,423.87 122,187.91 127,268.20 136,188.20 144,030.64 2.12 1.46 4.16 7.01 5.76

 Miscellaneous 73,027.07 74,124.31 77.174.81 80,148.18 84,439.05 2.74 1.50 4.12 3.85 5.35

 Gross Premium 209,278.53 211,813.38 219,649.05 231,990.43 244,061.82 1.90 1.21 3.70 5.62 5.20

Source: Market Analysis and Statistic Department OIC

Types of Insurance
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ส�ำหรับภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย สมำคมประกันวินำศภัยประเมินอัตรำเติบโตในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4-5 ใกล้เคียงกับอัตรำกำร
กำรเติบโตในปี 2562 ซึ่งเป็นผลพวงมำจำกกำรปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยนำข้ำว และจำกกำรเพิ่มควำม
คุม้ครองมำตรฐำน จงึดนัให้ค่ำสนิไหมทดแทนแก่บคุคลภำยนอกเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพำะในกำรประกันภัยรถยนต์ภำคบงัคับ โดยนำยกสมำคม
ประกันวินำศภัยไทย กล่ำวว่ำ ในปี 2563 สมำคมฯ คำดกำรณ์เบี้ยประกันวินำศภัยทั้งระบบอยู่ที่ 253,108-255,542 ล้ำนบำท เติบโต 4-5% 
ซึ่งไม่ได้โตจำกภำวะเศรษฐกิจแต่เป็นกำรโตจำกแนวโน้มที่ทุกบริษัทปรับขึ้นเบี้ยประกันรถยนต์ หลังขำดทุนเป็นปีที่ 3 และแนวโน้มกำรเพิ่ม
ควำมคุ้มครองค่ำสินไหมแก่บุคคลภำยนอกจะเพิ่มสูงขึ้นอีก รวมถึงควำมท้ำทำยของธุรกิจในปีนี้จะขึ้นอยู่กับสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ 
และจีน อัตรำดอกเบี้ยที่อยู่ระดับต�่ำ กำรเมืองที่ยังไม่นิ่ง กำรส่งออกที่ติดลบ และยอดขำยรถใหม่ลดลง

กำรเติบโตของตลำดประกันวินำศภัยหลัก ๆ ในปี 2563 นี้ คำดว่ำจะมำจำกกำรเติบโตในผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ประกันสุขภำพ             
และประกนัภยักำรเดนิทำง อย่ำงไรกต็ำมกำรเตบิโตทำงด้ำนเบีย้ประกนัภยัรบัตรงนัน้เกดิจำกกำรบรษิัทประกนัภยั เริม่ปรบัเบีย้ประกนัภยั              
เพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือชดเชยอัตรำค่ำสินไหมทดแทน ที่มีทิศทำงเพ่ิมสูงขึ้นมำตลอดในระยะ 3 ปี ท�ำให้เกิดกำรแข่งขันในด้ำนกำรบริกำรมำกขึ้น 
ปรับลดค่ำคอมมิชชั่น เพื่อลดอัตรำส่วนของกำรขำดทุนให้น้อยลง โดยอัตรำควำมเสียหำยที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมำจำกกำรปรับเพิ่มควำม
คุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภำคบังคับ (พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ) รวมถึงค่ำแรง ค่ำบริกำรของอู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น ส�ำหรับ                           
ปี 2563 นัน้ ยงัคงมแีนวโน้มของอตัรำควำมเสยีหำยเพ่ิมขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกค่ำชดเชยรำยได้ ค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถ ส่งผลให้ต้นทุน
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกค่ำสินไหมทดแทนปกติ ส�ำหรับกำรประกันสุขภำพนั้น แนวโน้มของอัตรำส่วนควำมเสียหำยมีทิศทำงที่เพิ่มสูงขึ้นอันเป็น
ผลมำจำกค่ำรักษำพยำบำลมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2563
ผลกระทบที่เป็นปัจจัยบวก ประกอบด้วย
 • กำรปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก จำกควำมผ่อนคลำยลงของแรงกดดันจำกมำตรกำรทำงกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐฯ กับจีน และ               
  กำรลดลงของควำมเสี่ยงจำกกำรแยกตัวแบบไร้ข้อตกลงของสหรำชอำณำจักร
 • กำรขยำยตัวของอุปสงค์ภำยในประเทศ ทั้งในด้ำนกำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนที่มีปัจจัยสนับสนุนจำกอัตรำเงินเฟ้อและอัตรำดอกเบี้ย
  ที่ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ รวมทั้งมำตรกำรของภำครัฐในกำรดูแลรำยได้และสนับสนุนกำรใช้จ่ำยที่ยังมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง
 • แรงขบัเคลือ่นจำกมำตรกำรภำครฐั ที่มีควำมครอบคลุมทั้งในด้ำนกำรดูแลผู้มีรำยได้น้อยและเศรษฐกิจฐำนรำก มำตรกำรกำรเงิน
  กำรคลังเพื่อบรรเทำผลกระทบต่อภำคธุรกิจท่องเที่ยว มำตรกำรกำรเงินกำรคลังเพื่อสนับสนุน กำรลงทุนในประเทศ และมำตรกำร
  ส่งเสริมกำรลงทุนและมำตรกำรรองรับกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของนักลงทุนต่ำงชำติ

ผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบ ประกอบด้วย
 • สถำนกำรณ์ภัยแล้งที่เริ่มมีควำมชัดเจนและเป็นข้อจ�ำกัดต่อกำรขยำยตัวของกำรผลิตภำคเกษตรมำกขึ้น
 • ควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณ โดยคำดว่ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ 2563 จะสำมำรถเริ่มเบิกจ่ำยเข้ำสู่
  ระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงต้นเดือนเมษำยน 2563 จึงมีแนวโน้มที่จะท�ำให้กำรเบิกจ่ำยเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจได้ในช่วงไตรมำส
  ที่สองของปี 2563
 • ด้ำนสงครำมกำรค้ำ แม้ล่ำสุดจะมีข้อตกลงกำรค้ำระยะแรกระหว่ำงสหรัฐฯ และจีน แต่นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำของสหรัฐฯ ยังมี
  ควำมไม่แน่นอนสูงและอำจยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
 • ขีดควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินนโยบำยกำรเงินและประสิทธิผลของกำรด�ำเนินนโยบำยมีลดลง เนื่องจำกกำรลดอัตรำดอกเบี้ย
  นโยบำยอำจไม่สำมำรถผลกัดนัให้รำคำสนิทรพัย์เพ่ิมสงูข้ึนได้มำกนกั อนัเป็นผลจำกควำมเสีย่งของเศรษฐกิจไทยและโลกทียั่งมอียูม่ำก

ภำวกำรณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย 
และแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคต (ต่อ)
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition (Continued)
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Overall picture of Non-Life insurance business in 2020 (reported by  Thai General Insurance Association), the annual growth 
rate will be approximately 4-5%, close to the growth rate in 2019.  This was a consequence of the increase in Car, Property 
and Rice insurances as well as enhanced standard coverage, especially in compulsory car insurance.
The Office of Insurance Commission (OIC) anticipated that direct premium written for Non-Life insurance business in 2020  
will be approximately from 253,108 to 255,542 million baht, with growth rate of 4-5%.  This is not due to the economic conditions, 
but from the trend that every company had higher Car Insurance premiums after losses for the consecutive three years 
including trend of higher coverages for third parties.  Furthermore, the business challenges in this year will be depended on 
the US-China trade war, low interest rates, political uncertainty, export contraction and decrease in new car sales.

Major contributors to the growth of the Non-Life insurance are better situation in Motor, Health and  Travel insurances. However, 
the high competitive rate in insurance market in the past had resulted in the increase in direct premiums, followed by larger 
loss ratios during the past three years.  This was primarily caused by the coverage adjustment for compulsory car insurance  
(CTP), wedges and service fee for garage, etc. Loss ratio in 2020 is expected to gradually increase mainly due to loss 
compensation in vehicle insured claims.  Moreover, the trend of health insurance loss ratio of is also expected to rise as a 
result of anticipated increase in medical costs.

The Important Risk Factors the Thai Economy Facing in 2020
Positive Factors that Support Non-Life Insurance Business:
 • Improvement in the global economy from the easing of pressure from trade conflict between the US and China 
 • Expansion of domestic demand in both household spending supported by low interest rates and ongoing government  
  spending
 • Government measures which has focused on both low-income cares and the foundation economy, including monetary 
  and fiscal measures to alleviate the impacts on the tourism sector as well as measures to support domestic and 
  foreign investment

Negative Factors that Pressure Non-Life Insurance Business:
 • Drought situation which is becoming more dramatically and restrictive towards expansion in agricultural production
 • Delayed draft budget bill for the 2020 fiscal year which is expected to disburse into the economy in the beginning of  
  April 2020
 • High uncertainty of US-China Trade war which may affect the global economic recovery.
 • Decrease in the capacity and effectiveness of Monetary policy implementation including interest rate cuts which might  
  not stimulate higher asset prices due to domestic and global economic slowdown.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประชมุร่วมกับฝ่ายจดัการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจ�าปี 2561 จ�านวน 1 ครั้ง และมีการประชุม
ร่วมกับบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี 
ประชุมพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ภายหลังสอบทาน ส�าหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 
2562 จ�านวน 3 ครั้ง การประชุมพิจารณาการประกันภัยรถยนต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 1 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
ตามแนวทางข้อก�าหนด กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง การสอบทานการประเมินการควบคุมภายใน และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามประกาศ
 ของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น  
 การสอบทานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร 
 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน โดยการประเมนิประสทิธิผลของระบบควบคมุภายในระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงาน
 เพื่อการควบคุมประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือ
 ลดข้อผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูล 
 การปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2561 และงบการเงนิรายไตรมาสประจ�าปี 2562 ของบรษิทัฯ เพือ่ให้มัน่ใจว่าได้ปฏิบตัติามมาตรฐานบญัชี
 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
 ประกาศของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบญัชแีละงบการเงนิมคีวามถูกต้องเชือ่ถือได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชญิผูส้อบบญัชร่ีวมประชมุพิจารณางบการเงนิ ได้สอบทานและสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถูกต้อง
 ครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ
 
4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอตัราก�าลงั นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�า
 ปี 2563 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ
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In the year 2019, 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 2018. 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 2019.  Besides, one meeting was to consider the motor underwriting and information technology.

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 2018 and the Quarterly Financial Statements for the year 2019 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 2020, which has been prepared on the bases of assessment for internal control and  per
 the risk standard of the Company.
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5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแล้ว เพื่อเสนอต่อ
 คณะกรรมการบรษิทัฯ ขออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในปี 2563 ได้แต่งตัง้ นางสาวรชัดา ยงสวสัดิว์าณิชย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน
 เลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ ผู้สอบ
 บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4812 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�า
 ปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 2,900,000 (สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1)   ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2563 เป็นจ�านวนเงิน 1,550,000 บาท
 2)   สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจ�านวนเงิน 750,000 บาท
 3)   สอบทานรายงานการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าไตรมาสสิน้สดุ ณ วันท่ี 30 มถุินายน 
      พ.ศ. 2563 เพ่ือเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 200,000 บาท
 4)  สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเส่ียง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
   2563 เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน  400,000 บาท

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  

   
    ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  
    นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
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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 2020 had appointed Ms. Rachada  Yong sawadvanich, 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 2,900,000.- (Two million nine hundred thousand Baht 
 only) with the following details:

 1)  Examination of the financial statements for the years ending 31 December 2020 for the amount of Baht 1,550,000.-
 2)  Review of interim financial statements (altogether three quarters), for the amount of Baht 750,000.-
 3)  Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework 
   as at 30 June 2020 for the amount of Baht 200,000.-
 4)  Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework 
   as at 31 December 2020 for the amount of Baht 400,000.-

To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2020 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 และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงิน           
ดังกล่าวได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวัง รวมท้ังได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                        
ที่เป็นอิสระ ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริงสมเหตุผล

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้
เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอส�าหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเก่ียวกับเรื่องน้ีในรายงานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในโดยรวมของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้
ว่างบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสดถูกต้องในสาระส�าคัญ

 นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ต่อรายงานทางการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
Report of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements
Muang Thai Insurance Public Company Limited
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The Board of Directors is the responsible for the Financial Statements of the Company and the Financial Information as shown 
in the Annual Report.  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, 2019 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
Independent Auditor’s Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบ 
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแส
เงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ และได้ตรวจสอบ 
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�าเนินงานและ
กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) และเฉพาะกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย 
จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัช ี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพี
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน การตรวจสอบงบการเงิน 
ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมความรบัผดิชอบทีเ่ก่ียวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนอง
ต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้
รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
• การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจ�านวน 13,354 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อยและ
มกีรมธรรม์ประกันภยัเป็นจ�านวนมาก ซึง่ค่าเบีย้ประกันภัยทีเ่รยีกเก็บจากลกูค้ามคีวามหลากหลายและต้องอาศยัการประมวลผลโดย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั ดงันัน้ ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญักับการตรวจสอบรายได้ค่าเบีย้ประกันภัยรบัว่าได้รบัรูด้้วยมลูค่า
ตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 
ทีเ่ก่ียวข้องกับการขายเบีย้ประกันภัย การค�านวณเบีย้ประกันภยัรบั และการรบัรูร้ายได้ค่าเบีย้ประกันภยัรบั โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ 
ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว้ เพ่ือตอบสนองเรื่องมูลค่าและระยะ
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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, in which the equity method is applied, of Muang Thai Insurance Public 
Company Limited (the Company), which comprise the statement of financial position, as at 31 December 2019, and the related  
statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial 
statements, including a summary of significant accounting policies, and have also audited the separate financial statements of 
Muang Thai Insurance Public Company Limited.

In my opinion, the financial statements, in which the equity method is applied, referred to above present fairly, in all material 
respects, the financial position of Muang Thai Insurance Public Company Limited as at 31 December 2019, its financial performance 
and cash flows for the year then ended and the separate financial statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited 
in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further described 
in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.  I am independent of the Company 
in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as 
relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. 
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial 
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, 
and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my 
report, including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond 
to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements.  The results of my audit procedures, including 
the procedures performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial 
statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond to each matter are described below.
• Insurance premiums recognition

In 2019, the Company had revenue from insurance premiums amounting to Baht 13,354 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.
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เวลาในการรับรู้รายได้ในงบการเงิน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่า
สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการ 
สลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวข้อง 
กับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

•	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่าย คงค้างจ�านวน 4,606 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 26 ของหน้ีสนิรวม) ซึง่เป็นการประมาณส�ารองรวมท้ังในส่วนของความ
เสียหายที่เกิดขึ้นและได้รับรายงานแล้วและความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ในการประมาณการดังกล่าวค�านวณ
ขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของ
ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี ้ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ยดงักลา่ว
ยังเก่ียวเนื่องโดยตรงกับส�ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งจ�านวนดังกล่าวค�านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
ของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส�ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ี 
เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจ�านวน 2,702 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 12 ของสินทรัพย์รวม)

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเรื่องค่าสินไหมทดแทน การจัดการค่าสินไหมทดแทน การตั้ง
ประมาณการส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายและการรบัประกันภัยต่อ สอบถามฝ่ายบรหิารเก่ียวกับเกณฑ์และ
ข้อสมมติท่ีใช้ในการประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของบรษิทัฯ และข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อมลูทีน่กัคณิตศาสตร์
ใช้ในการค�านวณประมาณการส�ารอง สุ่มตัวอย่างแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถี่ของการเกิดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต่อคร้ัง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ให้ผู้เชี่ยวชาญของส�านักงานฯ ช่วยในการสอบทานประมาณการ
ค่าสินไหมทดแทนที่ตั้งไว้ในบัญชี ประเมินข้อสมมติ วิธีการที่ใช้ในการค�านวณและเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

•	 ค่าความนิยม
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษิทัฯ มยีอดคงค้างของค่าความนยิมเป็นจ�านวน 632 ล้านบาท ซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าวมอีายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอนและต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทาง
บัญชีที่ส�าคัญท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสด 
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รบัจากกลุม่สนิทรพัย์น้ัน รวมถึงการก�าหนดอตัราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาว ดังน้ัน ข้าพเจ้า
จึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ เลือกใช้ โดยท�าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
หรอืไม่ นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมตท่ีิส�าคญัทีใ่ช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ 
ทีจ่ดัท�าโดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ โดยการเปรยีบเทยีบข้อสมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมลูภายนอกและภายในของบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดตีกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึน้จรงิเพ่ือประเมนิความน่าเชือ่ถือของประมาณการกระแสเงนิสดท่ีคาดว่า 
จะได้รบัในอนาคตดงักล่าว และพิจารณาความเหมาะสมของอตัราคดิลดท่ีเลอืกใช้ ตลอดจนทดสอบการค�านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบั
คนืของสนิทรพัย์ดงักล่าว

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)
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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 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
As described in Note 17 to financial statements, as at 31 December 2019, the Company had loss reserves and outstanding 
claims amounted to Baht 4,606 million (representing 26 percent of total liabilities).  These reserves includes both claims 
incurred and reported and claims incurred but not reported, which were calculated by the Company’s management using  
actuarial techniques.  The key assumptions applied were based on historical data and required the management to 
exercise substantial judgement in estimating such reserves so I addressed the adequacy of loss reserves 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 2019, the Company had insurance reserves recoverable from reinsurers amounting to Baht 
2,702 million (representing 12 percent of total assets).

I assessed and tested the internal controls relevant to claims, loss adjustments, estimation of loss reserves and outstanding 
claims and reinsurance, by making enquiry of responsible executives regarding the criteria and assumptions used in the  
estimates made by the Company’s internal actuary.  I selected, on a sampling basis, data used by the actuary in 
calculating loss reserves, performed random test on major claims file, and performed analytical procedures on the frequency 
of claims and average loss per claim.  In addition, I involved our expert to assist in reviewing the reserve recognised in the 
accounts, assessment the assumptions and methods used in the calculation, and comparison the assumptions to those used 
in the prior years. Moreover, I also reviewed the estimates of insurance reserves recoverable from reinsurers.

•	 Goodwill
As at 31 December 2019, 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 value of goodwill as recorded in the accounts.

I assessed the appropriateness of the identified cash generating units and the financial models selected by management 
by gaining an understanding of the management’s decision - making process and whether the decisions are consistent  
with how assets are utilised.  In addition, I tested the significant assumptions applied by management in preparing 
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ข้อมูลอื่น 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลท่ีรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ 
ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่น้ันมคีวามขัดแย้งท่ีมสีาระส�าคญั
กับงบการเงนิหรอืกับความรูท่ี้ได้รบัจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรอืไม่ หรอืปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั
หรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ 
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัทีม่อียู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 
 ข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบญัชทีีเ่พียงพอ 
 และเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 
 ซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคิดการปลอมแปลง 
 เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
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estimates of the cash flows expected to be realised from the assets, through comparison those assumptions with information 
from both external and internal sources and a review of the accuracy of past cash flow projections in comparison to actual 
operating results in order to assess the reliability of the cash flow projections.  I also considered the appropriateness of the 
discount rate applied by management and tested the calculation of the realisable values of the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in annual report of 
the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.  The annual report of the Company 
is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance 
conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider  
whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or 
otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to 
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

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.
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• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล 
 ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า
• สรปุเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักิจการทีด่�าเนนิงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชี 
 ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 
 ต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า 
 จะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องในงบการเงนิ หรอืหากเหน็ว่าการเปิดเผย 
 ดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีได้รบัจนถึงวันที ่
 ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการ 
 ด�าเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 
 แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเรือ่งต่าง ๆ  ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็
ทีม่นัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้
สือ่สารกับผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณา
ว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินใน
งวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

 ณริศรา  ไชยสุวรรณ
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4812
 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
 กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ต่อ)
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As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional 
skepticism throughout the audit.  I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and 
 perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide  
 a basis for my opinion.  The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting  
 from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate  
 in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related  
 disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit  
 evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the  
 Company’s ability to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw 
 attention in my auditor’s report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate,  
 to modify my opinion.  My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report. 
 However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the 
 financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding 
independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my 
independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in 
the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.  I describe these matters in my 
auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, 
I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.

 Narissara  Chaisuwan
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4812
 EY Office Limited
 Bangkok: 26 February 2020
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statements of financial position

As at 31 December 2019
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Muang Thai Insurance Public Company Limited
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ข้อมูลทั่วไป 
Company Profile

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
	 หุ้นบุริมสิทธิ์	383,406,405	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	10,983,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.29	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 หุ้นบุริมสิทธิ์	43,094,365	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	8.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ11.28	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	 60,727,240,000	กีบ
ทุนช�าระแล้ว	 60,727,240,000	กีบ
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	3,036,362	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	683,181	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	22.5	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	 นางสาวณริศรา		ไชยสุวรรณ
	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4812
	 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	 60,727,240,000	Lao	Kip
Paid-up	Capital	 60,727,240,000	Lao	Kip
Issued	Shares	 Ordinary	Shares	3,036,362	Shares
Shares	Held	 Ordinary	Shares	683,181	Shares,	representing	22.5%	of	registered	capital

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










