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Vision Mission

ผู้น�ำทำงธุรกิจ

ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรค์สร้ำง

เน้นคุณภำพและบริกำร

ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล

To be the Most Preferred
Insurance Partner Providing 
Outstanding Solutions

• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

• สร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่ำพอใจ โดยกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

และมีผลก�ำไร ด้วยกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• มุ่งปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 

ในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำร กำรให้บริกำรที่เป็นเลิศ  

และกำรด�ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ยึดมั่นในบรรษัทภิบำล และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม

• เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยำกเข้ำมำร่วมงำนด้วย ในอันดับต้นๆ

• 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.

วิ สั ย ทั ศ น์
VISION

พั น ธ กิ จ
MISSION
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ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
Company History

20
มิถุนายน

2551

ก้าวแรก
สู่บริษัทประกันวินาศภัย

ระดับแนวหน้าของ
ประเทศไทย

รางวัล

บริษัทประกันวินาศภัย

บริหารงานดีเด่น

อันดับ 2
ประจำาปี 2554

2 ปีซ้อน

20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ  

“บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “กำรควบ 

กิจกำรระหว่ำง บริษัท ภัทรประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด”  

เป็นการผนึกก�าลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง และศักยภาพ

ในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่น 

ซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพ่ือสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจ 

ประกันภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้ำหมำยและควำมมุ่งม่ันเพื่อก้ำวสู ่กำรเป็นบริษัทประกันวินำศภัยชั้นน�ำอันดับต้น 

ของประเทศ เป็นบริษัทท่ีมีควำมม่ันคง จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน  

590 ล้ำนบำท มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินำศภัย 

ของคนไทยที่มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักจริยธรรมและควำมโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่สาธารณชน ด้วยพัฒนาการ 

ที่ดีมาโดยตลอด มีเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยท่ีเน้นการบริหารงาน 

ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกคนตระหนัก

ถึงความส�าคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพประกอบ 

กับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นท่ีรู้จัก

และยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯ มุ่งมั่นจะพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพสูง สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ทุกกลุ่ม รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง  

ทุกกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ มุ่งหวังให้เกิดความอบอุ่นอันมั่นคง และรอยยิ้มในใจของทุกคน  

ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมนี้  

ส่งผลให้บริษัทฯ ก้าวสู่ต�าแหน่งผู้น�าอันดับต้นๆ ในวงการประกันภัย ด้วยรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย

บริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจ�าปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554–2555) ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทฯ 

ได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นอกจากนั้น  

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเติบโตเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเลื่อนล�าดับเป็นบริษัทประกันวินาศภัย 

อันดับ 4 ของธุรกิจ นับเป็นความส�าเร็จอันน่าภาคภูมิใจ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อพัฒนาตนและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคนในสังคม ดังสโลแกน... “ยิ้มได้ เมื่อภัยมำ”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558004



Company History

20 June 2008 marked the first step of “Muang Thai Insurance Public Company Limited” as a leading Non-Life insurance company  

in Thailand.  Born out of “the amalgamation between Phatra Insurance Public Company Limited and Muang Thai Insurance  

Company Limited”, Muang Thai Insurance Public Company Limited has been a milestone in the country’s Non-Life insurance  

history because it has perfectly combined the expertise of the two firms boosting both strengths and potential therein.  Muang Thai Insurance 

Public Company Limited is indeed clearly well prepared for the policy to liberalize insurance industry in the near future.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has “the objectives and commitment to become leading Non-Life insurance companies  

in Thailand, 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 that 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 its safeguarded identity as a Thai-owned Non-Life insurance company that has upheld transparency, good  

corporate governance, and corporate social responsibility.  Its executives and staff have joined forces in maintaining its outstanding 

strengths.  Due to its efficient operation and honest services, Muang Thai Insurance Public Company Limited has now won the trust of its 

customers and enjoyed good reputation among the general public.

Muang Thai Insurance Public Company Limited is determined to constantly improve its services to ensure that they are highly efficient 

and respond to the needs of all groups of customers.  Also, the Company has a determination to continue its social works conducted  

by the Company which aims to put smiles in the heart of everyone, employees, customers, business partners and members of the general  

public are all included.  Thanks to such determination, Muang Thai Insurance Public Company Limited has already risen to the top  

ranks in Thailand’s Non-Life insurance industry.  As a proof of its successes, Muang Thai Insurance Public Company Limited has  

won the Second Most Outstanding Non-Life Insurance Company Awards of 2011 (2 consecutive years: 2011-2012) from the  

Office of Insurance Commission (OIC).  In 2014, Muang Thai Insurance Public Company Limited grew rapidly and made a remarkable  

achievement by stepping to the 4th rank in Non-Life insurance business.

Today, Muang Thai Insurance Public Company Limited is still fiercely committed to achieve further success and to create more smiles in 

accordance with its slogan “Muang Thai Insurance… Smile Over Trouble.”

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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397* 372

สินทรัพย�รวม 
Total Assets
ล�านบาท  / Million Baht

ส�วนของเจ�าของ 
Equity
ล�านบาท  / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับรวม 
Gross Premium Written
ล�านบาท  / Million Baht

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 
Net Premium Written
ล�านบาท  / Million Baht

อัตราส�วนความเพ�ยงพอของเง�นกองทุน* 
Capital Adequacy Ratio*
ร�อยละ / Percent

กำไรสุทธิ 
Net Profit
ล�านบาท  / Million Baht

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

หมายเหตุ: * อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2558
 ** มีการจัดประเภทรายการใหม่ อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
Remark: * Capital Adequacy Ratio under Risk-Based Capital as at 30 September 2015
 ** Reclassification as described in Note to Financial Statements No. 35

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Summary

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558006



Financial Summary

หน่วย:ล้านบาท / Unit: Million Baht

2558/2015 2557/2014 2556/2013

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  11,395.8  10,232.5  8,891.7 

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  11,145.6  10,028.1  8,663.5 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  6,525.4  5,556.2  5,062.2 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  6,063.3  5,240.8  5,222.8 

ก�าไรจากการรับประกันภัย** Underwriting Profit** 683.5 679.0 709.9

รายได้และก�าไรจากการลงทุน Investment Income and Profit  471.4  405.2  362.5 

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ Profit before Income Tax  1,122.7  1,046.6  1,024.8 

ก�าไรสุทธิ Net Profit  927.7  855.6  772.4 

เงินส�ารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve  5,553.4  4,959.2  4,234.0 

ส่วนของเจ้าของ Equity  4,564.6  4,142.6  3,618.1 

หนี้สินรวม Total Liabilities  14,099.6  13,433.4  12,896.1 

สินทรัพย์รวม Total Assets  18,664.3  17,576.0  16,514.2 

เทียบต่อหุ้น Per Share 2558/2015 2557/2014 2556/2013

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  77.37  70.21  61.32 

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  15.72  14.50  13.09 

เงินปันผลต่อหุ้น Dividend  Per Share  6.30  5.80  5.24 

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

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  174.00  170.50  139.00 

ราคาหุ้นต�่าสุด Lowest  Share Price  145.00  87.00  75.75 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  152.00  145.00  89.00 

ราคาปิด/ก�าไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times)  9.67  10.00  6.80 

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2558/2015 2557/2014 2556/2013

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน* Capital Adequacy Ratio* 397%* 379% 372%

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net Premium Written 14.22% 15.40% 15.26%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) 5.12% 5.02% 4.46%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) Return on Equity (Average) 21.31% 22.05% 23.27%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times)  3.09  3.24  3.56 

หมายเหตุ: * อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ 30 กันยายน 2558
 ** มีการจัดประเภทรายการใหม่ อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
Remark: * Capital Adequacy Ratio under Risk-Based Capital as at 30 September 2015
 ** Reclassification as described in Note to Financial Statements No. 35
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Message from the Chairman

สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman

ปี 2558 เศรษฐกิจของประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะท้าทายรอบด้าน  

ส่งผลกระทบมาถึงธุรกิจประกันวินาศภัยท้ังระบบ เพราะเมื่อเศรษฐกิจ

ชะลอตัว ประชาชนต้องลดค่าใช้จ่าย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซื้อ 

ประกันภัยด้วย ในขณะที่แต่ละธุรกิจต่างมีการแข่งขันรุนแรงมากข้ึน 

เพ่ือดึงดูดความสนใจจากลูกค้า กลยุทธ์ต่างๆ ถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือ 

ในการแข่งขนั โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านราคา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการ

ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2558 กลับเติบโต

กว่าธุรกิจประกันภัยทั้งระบบ และบริษัทฯ ยังยืนอยู่ในอันดับที่ 4 ของ 

ธุรกิจประกันวินาศภัย ด้วยความมั่นคงยิ่งขึ้น

การเติบโตที่เกิดขึ้นน้ี แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี แม้จะมีการแข่งขันสูงมากเพียงใดก็ตาม บริษัทฯ  

ก็มีการเตรียมความพร้อมท่ีดี พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ทุกด้านอย่างสม�่าเสมอ ด�าเนินกิจการอย่างรอบคอบ รัดกุม ตามกรอบ

นโยบาย และกลยุทธ์ท่ีก�าหนดไว้ จึงสามารถให้บริการตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน ความใส่ใจในทุกมิติเช่นน้ี ย่อมได้รับ 

การยอมรับจากลูกค้า ท�าให้นึกถึงบริษัทเมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) ก่อนใครๆ ส่งผลดีต่อศรัทธาและความน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นส่วน

ส�าคัญย่ิงท่ีเอ้ือต่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงเข้มแข็งท่ามกลางความ

เปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ทั้งยังเป็นพลังผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวผ่านอุปสรรค

ต่างๆ ไปได้เป็นอย่างดี

ปี 2559 เมืองไทยประกันภัย จะยังคงรักษามาตรฐานในการด�าเนินธุรกิจ 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ อย่างครอบคลุมครบวงจร 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้วางเกณฑ ์

ในการก�ากับดูแลบริษัทประกันภัยไว้ ทั้งเพ่ือความโปร่งใส และรองรับ 

การแข่งขนัในระดับสากล และสร้างความเชือ่มัน่ให้แก่นกัลงทุน ตลอดจน 

ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นความซื่อสัตย์ สุจริตใจ ท่ีเมืองไทยประกันภัย 

มีต่อประเทศชาติและคนไทยไม่เคยเปลี่ยนแปลง และเชื่อว่าเราจะเติบโต 

เคียงคู่สังคมไทย ด้วยรากฐานที่มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน ตลอดไป

 

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
ประธานกรรมการ

Thai economy, in 2015, had been challenged by different situations 

that significantly affected entire industry of Non-Life insurance.  As 

the economy continued to slowdown and the consumers reduced 

their expenses which included expense on insurance.  While each 

business had intense completion, strategies were used as the tools 

in order to draw customers’ attention, especially pricing strategy.   

However, the performance of Muang Thai Insurance Public Company  

Limited, in 2015, was the highest among Non-Life insurance business  

and it has been ranking No. 4 in the industry firmly.

This growth represents the Company’s potential in conducting  

business.  In spite of high competitive market, the Company has been  

well-prepared, regularly developing its competitive ability in all  

aspects and prudently and concisely conducting the business under 

the policy and strategy framework, thus it serves the customers’ 

needs effectively.  Such thoughtful attention in every aspect is  

accepted by the customers and it makes them think of the Company 

as the first one on their lists.  Additionally, it has positive effect on 

faiths and trusts of the customers which significantly take part in 

sustainable and strong growth under the fluctuations and pushes 

the Company to overcomes the obstacles smoothly.

In 2016, Muang Thai Insurance Public Company Limited will maintain 

its standard in conducting business in order to improve its all-in-one  

services.  At the same time, the Company has been complying  

with the guideline set by the Office of Insurance Commission (OIC) 

for transparency, supporting international competition and building 

up confidence of the investors and people in general, which is the 

integrity of Muang Thai Insurance Public Company Limited, always, 

giving to the country and Thai people.  The Company believes that it  

will grow together with Thai society with stable, strong and sustainable  

foundation forever.

 

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman
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สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558010



Message from the President and CEO

สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from the President and CEO

อกีรอบปีแห่งความมุง่มัน่ และความส�าเรจ็อนัน่าภาคภมูใิจของ บรษิทั เมอืงไทย 
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “Year of Services” การบริการ
ที่เป็นเลิศและครบวงจรอย่างมืออาชีพ ท�าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการอยู่ใน 
อันดับที่ 4 ของกลุ่มธุรกิจประกันวินาศภัย และได้รับรางวัลบริษัทประกัน
วินาศภยัท่ีมกีารบรหิารงานดเีด่นอนัดบั 3 จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) ซึง่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึง 
ความเพียรพยายามจากทุกฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง แม้บรษิทัฯ จะผ่านปี 2558 ไปด้วย 
ผลงานท่ีน่าพอใจท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงก็ตาม บริษัทฯ ยังประเมิน
สมรรถนะและทุม่เทพัฒนาการด�าเนินงานอย่างสม�า่เสมอ เนือ่งจากตระหนกัด ี
ถึงความคาดหวัง และศรัทธาทีล่กูค้าและสาธารณชนมต่ีอเมอืงไทยประกันภยั  
และให้ความไว้วางใจตลอดมา

นอกจากนโยบายการพัฒนาบุคลากร ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจ�าหน่าย  
การให้บริการ และระบบเทคโนโลยีที่สนองตอบความต้องการของลูกค้า
ทุกกลุ่ม ท�าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และการสร้างความเติบโตแข็งแกร่ง
ให้กับบริษัทฯ แล้ว เมืองไทยประกันภัย ยังคงยึดมั่นการด�าเนินนโยบาย 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR โดยการคนืก�าไรให้กบัสงัคม มุง่หวังให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตควบคู่ไปกับความเจริญงอกงามของสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ด�าเนิน
กิจกรรมคืนก�าไรให้สังคมอย่างหลากหลาย ทั้งด้านกีฬาฟุตบอลหญิง ด้าน
คนพิการ ด้านเดก็และเยาวชน ตลอดจนกิจกรรมอาสาเมอืงไทย ท่ีเปิดโอกาส 
ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรม และในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับ 
การยกย่องให้เป็นบริษัทสุดยอดในอุตสาหกรรมประกันภัย อันดับ 1 จาก 
ผลส�ารวจของนิตยสาร Monograph ในเครือ Brandage ใน 4 หัวข้อ คือ  
ด้านความสามารถในการสร้างสรรค์ ด้านภาพลักษณ์ขององค์กร และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ และด้าน 
ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร ความน่าเชื่อถือจากมุมมองของสาธารณชน สื่อถึง
ผลลัพธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท�าให้บริษัทฯ มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพราะนอกจากความสุขและความอิ่มเอิบใจในฐานะ 
ผู้ให้แล้ว ยังท�าให้ผู้รับในสังคมได้มีโอกาส และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงท่ีจะยืนหยัดรักษาคุณภาพและความ 
เชื่อมั่น ภายใต้แนวคิด “Growing Together” เราจะเติบโตไปด้วยกัน  
จากความร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของผู้บริหารและพนักงานทุกคน และ
ก้าวไปสู่เป้าหมายด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบ

โอกาสน้ี ดิฉันขอขอบพระคุณ ลูกค้าผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ทุกท่าน 
พันธมิตรทุกช่องทาง คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่าง 
เข้มแข็ง เอาใจใส่ดูแล ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ตลอดมา ดิฉนัมัน่ใจว่าด้วยความเอือ้เฟ้ือและความเชือ่มัน่จากทุกท่าน จะเป็น 
แรงบันดาลใจอันย่ิงใหญ่ท่ีท�าให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าเร็จลุล่วง 
ได้ตามเป้าหมาย เติบโตอย่างมั่นคง และแข็งแกร่งคู่กับสังคมไทยตลอดไป

 

นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Another year of determination and notable success had passed,  
Muang Thai Insurance Public Company Limited under the mission “Year  
of Services” – excellent and professional service with one-stop - induced  
the Company’s performance then ranked No. 4 in Non-Life insurance 
industry.  Additionally, the Company received the quality management  
(third place) award from the Office of Insurance Commission (OIC),  
so this award is a reflection of the endeavor of all relevant departments.  
Under high competitive circumstance, even the Company went through 
the year 2015 with very satisfactory performance, it still concerns about 
its ability and has been devoting to develop the business.  As it has 
realized that the customers always place their expectations, faiths and 
trusts toward the Company.

Apart from the human resource development policy, product development,  
distribution channels, services and technology that serve all customers’ 
needs and strengthen growth of the Company, Muang Thai Insurance 
Public Company Limited has been complying with its corporate social 
responsibility policy or CSR where it gave back to the society through 
various activities such as women football team, persons with disability, 
children and youth and Muang Thai Volunteers activity which opens  
for Company’s staff in every level to jointly create activities.  Moreover, 
The Company was acclaimed as the Best Company in Non-Life insurance  
industry this year which was suggested by a result of survey conducted 
by Monograph Magazine under Brandage Magazine in 4 aspects: 
Innovation, Corporate CSR Image, Image of Brand Owned and  
Management which were based on public perspective.  Therefore, 
the Company has committed to conduct the business with social 
responsibility because it is not just the happiness and blissfulness 
received as the giver but it also provides opportunity to and improve 
life quality of people in the society.

In 2016, the Company aims to maintain its quality and trust under the  
mission “Growing Together” where all executives and staff of the Company  
will provide cooperation and put effort to willingly achieve the target 
together.

On this occasion, I would like to express my gratitude to all customers, 
business partners, Board of Directors, executives, staff and every related  
person who always strongly support, take care of and provide useful 
advice and suggestion to the Company.  I believe that your generosities 
and trusts will be a great inspiration that pushes the Company to the 
goal and grow steadily and strongly together with Thai society forever.

 

Mrs. Nualphan  Lamsam
President & Chief Executive Officer
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Awards of Pride

ปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของชาวเมืองไทยประกันภัยโดยแท้จริง หนึ่งในความ 

ภาคภูมิใจ คือการที่บริษัทฯ สามารถยืนหยัดอยู่ในอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย  

พร้อมด้วยการการันตีจากรางวัลต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันทุ่มเทของการด�าเนินกิจการ 

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานสากล ซึ่งส่งผล 

ต่อการให้บริการอันมีประสิทธิภาพ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ก่อให้เกิด 

การเติบโตทางธุรกิจที่มั่นคง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับนโยบายด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม โดยตระหนักดีถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ต้ังแต่ฐานรากจนถึงระดับภาพรวมของ

ประเทศ ทั้งในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อสังคม และความรับผิดชอบในกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งก่อให้เกิด

พลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร และสังคมควบคู่กันอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

 

รางวัลต่างๆ ดังกล่าวถือเป็นความส�าเร็จอีกข้ันของบริษัทฯ และยังก่อให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจแก ่

ชาวเมืองไทยประกันภัย ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและ 

สังคมไทยให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน

2015 was a year of pride of all Muang Thai Insurance’s staff.  One of the prides was the 

Company could firmly and strongly rank No.4 in Non-Life insurance industry and received 

many quality awards which represented the Company’s determination and exertion on  

conducting its business under Good Governance and improving many work processes 

based on the international standards which effected positive to the services provided to 

the customers and pushed the business to grow with stability.  Moreover, the Company 

had given importance on the social responsibility policy by taking care of society in all level 

in a form of social responsibility activity and business liability that will continually drive and 

develop the Company and society at the same time.

All awards the Company received was one of great milestones of the Company that inspired 

Muang Thai Insurance’s staff to create and always improve their jobs in order to drive the 

Company and Thai society to grow together.

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
Awards of Pride
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แผนผังการจัดองค์กร

แผนผังการจัดองค์กร
Organization Chart

1.	ฝ่ายวางแผนและ
ยุทธศาสตร์องค์กร

 Corporate Strategy &  
Planning Dept.
•	ส่วนยุทธศาสตร์และแผน
•	ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
•	Strategic	Planning	Section
•	Business	Data	Analysis	
Section

2.	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 Business Development  

Dept.
•	ส่วนพัฒนาช่องทาง	
การตลาด

•	ส่วนพัฒนาพันธมิตร		
ทางธุรกิจ

•	Channel	Development	
Section

•	Network	Development	
Section

3.	ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
คณิตศาสตร์ประกันภัย

 Product Development and 
Actuarial Service Dept.
•	ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
•	ส่วนงานคณิตศาสตร์ประกันภยั
•	Product	Development	
Section	

•	Actuarial	Services	Section

4.	ส�านักงานบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร

 Management Information 
System	Service	Office

5.	ส�านักธุรกิจต่างประเทศ
 International Business 
Office

6.	ส�านักบริหารโครงการ
กลยุทธ์

 Strategic Project  
Management	Office

7.	ฝ่ายการตลาด
 Marketing Dept.
•	ส่วนบริหารการตลาด
•	ส่วนวางแผนและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

•	Marketing	Management	
Section

•	Product	Design	and	
Planning	Section

8.	ส�านักการตลาดดิจิตอล
	 Digital	Marketing	Office

สายงานยุทธศาสตร์
องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
Corporate Strategy 

& Business 
Development Group

สายงานส่งเสริมงานขาย
Sales Support Group

โครงการรักษาฐานลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (CPRM)
Customer and Partner Relation Management (CPRM)

ส�านักบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Customer Relationship Management Office (CRM)

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 Recruiting and Remuneration Committee

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisors to the Board of Directors

1.	ฝ่ายสนับสนุนงานขายและ
ช่องทางจ�าหน่าย

 Sale & Distribution  
Support Dept.
•	ส่วนบริการช่องทางขาย
•	ส่วนด�าเนินงานลูกค้า
•	ส่วนด�าเนินการข้อมูลลูกค้า
•	ส่วนสนับสนุนงานขาย	
แบงค์แอสชัวรันส์

•	ส่วนบริหารการตลาด	
แบบตรง

•	Sale	Service	Support	
Section	

•	Operation	Support	Section	
•	Data	Operation	Support	
Section

•	Bancassurance	Operation		
Support	Section

•	Direct	Marketing	Section

2.	ส�านักส่งเสริมกิจกรรม 
การขาย

	 Sales	Promotion	Office

3.	ฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน
 Agents Dept.
•	ส่วนบริการตัวแทน	
•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	1

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	2

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	3

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน	
ภาคกลางและภาคเหนือ

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน	
ภาคใต้

•	ส่วนขายธุรกิจตัวแทน	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•	Agency	Sales	Support	
Section

•	Agency	Sales	Area-	
Bangkok	&	Metropolitan		
1	Section

•	Agency	Sales	Area-	
Bangkok	&	Metropolitan	
2	Section

•	Agency	Sales	Area-	
Bangkok	&	Metropolitan	
3	Section

•	Agency	Sales	Area-	
Eastern	&	Western	Section

•	Agency	Sales	Area-	
Central	&	Northern	Section

•	Agency	Sales	Area-	
Southern	Section

•	Agency	Sales	Area-	
North	Eastern	Section

1.	ฝ่ายตลาดและกลยุทธ์
แบงค์แอสชัวรันส์

 Bancassurance Marketing 
& Strategy Dept.
•	ส่วนส่งเสริมการขายและ
บริหารผลิตภัณฑ์

•	ส่วนอบรมผลิตภัณฑ์และ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย	

•	Intelligence	Promotion	
and	Product	Management	
Section

•	Sales	Training	and		
Promotion	Support	Section

2.	ฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์
บุคคลธนกิจ	1 
(กทม.,	ภาคกลาง)

 Bancassurance Retail 
Sales Dept. 1
•		ส่วนธนพัทธ์ประกันภัยบุคคล
ธนกิจ	1

•		ส่วนธนพัทธ์ประกันภัยบุคคล
ธนกิจ	2

•		Retail	Sales	Section	1
•		Retail	Sales	Section	2	

3.	ฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์
บุคคลธนกิจ	2 
(ต่างจังหวัด)

 Bancassurance Retail 
Sales Dept. 2
•	ส่วนธนพัทธ์ประกันภัยบุคคล
ธนกิจ	3

•	ส่วนธนพัทธ์ประกันภัยบุคคล
ธนกิจ	4

•	Retail	Sales	Section	3
•	Retail	Sales	Section	4	

4.	ฝ่ายขายธุรกิจธนาคาร
 Corporate Banking Dept.
•	ส่วนขายธุรกิจธนาคาร	1
•	ส่วนขายธุรกิจธนาคาร	2
•	ส่วนขายธุรกิจธนาคาร	3	
•	Corporate	Banking	Section	1
•	Corporate	Banking	Section	2
•	Corporate	Banking	Section	3	

5.	ส�านักขายลูกค้าสถาบัน 
รายย่อย

 Institutional Sales Retail 
Office

6.	ฝ่ายขายลกูค้าผูป้ระกอบการ
 Institutional Sales Corporate  

Dept.
•	 ส่วนขายลกูค้าผู้ประกอบการ	1
•	 ส่วนขายลกูค้าผู้ประกอบการ	2
•	 ส่วนขายลกูค้าขนาดย่อม
•	 Institutional	Sales-Medium	
Section

•	 Institutional	Sales-Small	
Section

•	Micro	Branches	Sales	
Section

กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์ 
Bancassurance  

Subgroup

กลุ่มงานช่องทาง
การจ�าหน่ายอื่นๆ 

Multi Channels Subgroup

กลุ่มงานสินไหม
ประกันภัยรถยนต์

Motor Claims Subgroup

สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย
Sales and Distribution Group

สายงานประกันภัยรถยนต์
Motor Group

1.	ฝ่ายขายธุรกิจตรง
 Direct Sales Dept.
•	ส่วนลูกค้าองค์กร
•	ส่วนโครงการพิเศษ
•	ส่วนธุรกิจขนาดย่อม	
และบุคคล

•	Corporate	Section
•	Special	Project	Section
•	Direct	Sales-SME	and	
Retail	Section

2.	ส�านักผลิตภัณฑ์พิเศษ
	 Special	Products	Office

3.	ฝ่ายขายธุรกิจรถยนต์
 Motor Partner Dept.
•	ส่วนพันธมิตรธุรกิจผู้แทน
จ�าหน่ายรถยนต์

•	ส่วนพันธมิตรธุรกิจเช่าซื้อ
รถยนต์

•	Motor	Partner	Dealer	Sales	
Section	

•	Motor	Partner	Leasing	
Sales	Section

4.	ฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย

 Broker Business Dept.
•	ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย
รถยนต์

•	ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่างประเทศ

•	ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ต่างประเทศ-รายใหญ่

•	ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย
ทั่วไป

•	Motor	Broker	Section
•	Foreign	Broker	Business	
Section	

•	International	Large	Broker	
Section

•	Non-Motor	Section

5.	ส�านักขายสถาบันการเงิน
 Financial Institutional 
Sales	Office

1.	ฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการ
ลูกค้า

 Customer Service Dept.
•	ส่วนบริการลูกค้าส่วนกลาง
•	ส่วนกิจการสาขา
•	Head	Office	Services	
Center	Section

•	Branch	Service	Center	
Section

2.	ฝ่ายบริหารศูนย์บริการ
ลูกค้าทางโทรศัพท์

 Inbound Call Dept.
•	ส่วนบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
•	ส่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ	
และบริการลูกค้า

•	ส่วนบริหารจัดการ	
ข้อร้องเรียน

•	Inbound	Call	Center	
Section

•	24	Hour	Inbound	Call	
Center	Section

•	Complaint	Management	
Section

3.	ส�านักฝึกอบรมการขาย
	 Sales	Training	Office

1.	ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
 Motor Underwriting Dept.
•	ส่วนพิจารณารับประกันภัย
รถยนต์

•	ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการ	
รับประกันภัยและบริการ	
ช่องทางขาย

•	ส่วนธุรการประกันภัยรถยนต์	1
•	ส่วนธุรการประกันภัยรถยนต์	2
•	ส่วนรับประกันภัยตัวแทน/
นายหน้า

•	ส่วนรับประกันภัยสถาบัน	
การเงิน

•	ส่วนพิจารณางานต่ออายุ
•	ส่วนพิจารณาคุณภาพรถยนต์
•	ส่วน	Call	Center	รับแจ้ง
ประกันภัยรถยนต์

•	Motor	Underwriting	
Section

•	Motor	Underwriting		
Analysis	and	Sales	
Support	Section

•	Motor	Administration	
Section	1

•	Motor	Administration	
Section	2

•	Motor	Underwriting	and	
Processing	Section-Agent	
and	Broker

•	Motor	Underwriting	and	
Processing	Section-	
Financial	Institute

•	Motor	Renewal	Business	
Section

•	Motor	Quality	Control	
Section

•	Motor	Underwriting	Center	
Section

2.	ฝ่ายพัฒนางานประกันภัย
รถยนต์

 Motor Development Dept.
•	ส่วนพัฒนาบริการประกันภัย
รถยนต์

•	ส่วนพัฒนาระบบงานประกันภยั	
รถยนต์

•	ส่วนตรวจสอบงานสินไหม
รถยนต์

•	Motor	Service	Development		
Section

•	Motor	Process	Development		
Section

•	Motor	Claims	Audit	Section

1.	ฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์	1
 Motor Claims Dept.1
•	ส่วน	พ.ร.บ.	
•	ส่วนซ่อมศูนย์
•	ส่วนซ่อมอู่สัญญา
•	ส่วนซ่อมอู่นอกสัญญาและทรัพย์สิน
•	ส่วนซ่อมทั่วไป
•	ส่วนอะไหล่
•	Compulsory	Section	
•	Dealer	Garage	Section	
•	Contact	Garage	Section
•	Non	Contact	Garage	and	
Property	Section

•	Counter	Garage	Contact	Section	
•	Spare	Parts	Management	
Section

2.	ฝ่ายสนับสนุนงานสินไหม 
ประกันภัยรถยนต์

 Claim Support Dept.
•	ส่วนลงทะเบียนสินไหมรถยนต์
•	ส่วนจ่ายสินไหมรถยนต์
•	ส่วนจัดเก็บเอกสาร
•	ส่วนบริการงานซ่อม
•	Registration	Section
•	Payment	Section
•	Filing	Section
•	Spare	Part	and	Garage	Section

3.	ฝ่ายส�ารวจภัยรถยนต์
 Surveyor Dept.
•	ส่วนส�ารวจภัยรถยนต์-กรุงเทพฯ
•	ส่วนส�ารวจภัยรถยนต์-ต่างจังหวัด
•	ส่วนสืบสวนรถหาย
•	Motor	Survey	Bangkok	Section
•	Motor	Survey	Up	Country	Section
•	Car	Loss	Section

4.	ฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์	2
 Motor Claims Dept. 2
•	ส่วนซ่อมรถหนัก
•	Heavy	Damage	Section

5.	ส�านักงานเรียกร้อง
 Recovery Section

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558014



Organization Chart

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
Chief  Executive Officer/President 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

คณะอ�านวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายก�ากับและส่งเสริม 
บรรษัทภิบาล
•	ส่วนก�ากับกฎระเบียบ
•	ส่วนป้องกันการทุจริตและก�ากับการ
ปฏิบัติตามนโยบายสารสนเทศ

Compliance and Corporate 
Governance Dept.
•	Compliance	Section
•	Fraud	Prevention	 and	 Information	
Security	Control	Section

ส�านักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

กลุ่มงานที่ปรึกษาและผู้ช�านาญการทางเทคนิค
Advisors and Technical/Specialist Unit

ส�านักกิจกรรมพิเศษกรรมการผู้จัดการ (CEO)
CEO Office

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

HR Group

สายงานเทคโนโลยี        
และสารสนเทศ

IT Group

สายงานเลขาธิการ
องค์กร

Corporate                
Secretariat Group

กลุ่มงานสินไหม
ประกันภัยทั่วไป

Non-Motor Claims Subgroup

กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Underwriting 

Subgroup

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance 

Subgroup

สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Group

สายงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance Group

1.	ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและ
ความรับผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน

 Property & Casualty Underwriting  
Dept.-Financial	Institute	Business
•	ส่วนลูกค้าสถาบันรายย่อย
•	ส่วนรับประกันภัยทรัพย์สิน	
ลูกค้าประกอบการและสาขา

•	ส่วนรับประกันอัคคีภัย	
ลูกค้าประกอบการและสาขา

•	ส่วนลูกค้าแบงค์แอสชัวรันส์
•	 Institutional	Retail	Underwriting	
Section

•	Institutional	Corporate	and	
Branch	Underwriting	Section	
(Industrial	All	Risk	Insurance)

•	Institutional	Corporate	and	
Branch	Underwriting	Section	
(Fire	Insurance)	

•	Kbancassurance	Underwriting	
Section	

2.	ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและ
ความรับผิด-ธุรกิจลูกค้าสถาบัน

 Property & Casualty Underwriting  
Dept.-Corporate	Business
•	ส่วนธุรกิจลูกค้าสถาบัน
•	ส่วนธุรกิจตรง
•	ส่วนประกันภัยวิศวกรรม
•	ส่วนวิศวกรรมประเมินความเสี่ยงภัย
•	Corporate	Business	Section
•	Direct	Business	Section
•	Engineering	Insurance	Section
•	Risk	Engineering	Section

3.	ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและ
ความรับผิด-ธุรกิจตัวแทนและ
นายหน้า

 Property & Casualty Underwriting  
Dept.-Agent	&	Broker	Business
•	ส่วนธุรกิจนายหน้า-ต่างประเทศ
•	ส่วนธุรกิจนายหน้าทั่วไป
•	ส่วนธุรกิจตัวแทนประกันชีวิต	
และกิจการสาขา

•	ส่วนธุรกิจตัวแทนทั่วไป	
และขายทั่วไป

•	ส่วนประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
•	Foreign	Broker	Business	Section
•	General	Broker	Business	Section
•	Life	Agent	and	Branch	Business	
Section

•	Individual	Agent	and	Individual	
Sale	Business	Section

•	Marine	Insurance	Section

4.	ฝ่ายประกันภัยอุบัติเหตุและ
สุขภาพ

 Accident & Health Underwriting 
Dept.
•	ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุธุรกิจทั่วไป
และประกันสุขภาพ

•	ส่วนประกนัภัยอบุตัเิหตธุุรกิจตวัแทน
•	Accident	Underwriting-General	
Business	&	Health	Underwriting	
Section

•	Accident	Underwriting-Agent	
Business	Section

5.	ฝ่ายประกันภัยต่อ
 Reinsurance Dept.
•	ส่วนประกันภัยต่อตามสัญญา
•	ส่วนประกันภัยต่อเฉพาะราย
•	Treaty	Reinsurance	Section
•	Facultative	Reinsurance	Section	

6.	ส�านักสนับสนุนงานธุรกิจ 
รับประกันภัยทั่วไป

	 Non-Motor	Underwrite	Support	
Office

1.	ฝ่ายสินไหมประกันภัย
ทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

 Property & Miscellaneous 
Claims Dept.
•	ส่วนสินไหมประกันภัย
สถาบันการเงิน

•	ส่วนสินไหมประกันภัย	
ธุรกิจนายหน้าและตัวแทน

•	ส่วนสินไหมประกันภัย	
ธุรกิจตรง	

•	ส่วนสินไหมประกันภัย	
ทางทะเลและขนส่ง

•	ส่วนสินไหมประกันภัย	
ความรับผิดและผลิตภัณฑ์
พิเศษ

•	ส่วนสนับสนุนงานสินไหม
และเรียกร้อง

•	Financial	Institute	Claims	
Section

•	Broker	&	Agent	Business	
Claims	Section

•	Direct	Business	Claims	
Section

•	Marine	Inland	Claims	
Section

•	Liability	and	Special	
Product	Claims	Section

•	Claims	Support	and	
Recovery	Section

2.	ฝ่ายสินไหมประกันภัย
อุบัติเหตุและสุขภาพ

 Personal Accident & 
Health Claims Dept.
•	ส่วนบริการสินไหมเสียชีวิต	
ทุพพลภาพ

•	ส่วนบริการสินไหมส�าหรับ	
ผู้เอาประกันภัย

•	ส่วนบริการสินไหมเครือข่าย
•	Death	&	Disablement	
Claims	Section	

•	Reimburse	Claims	Section
•	Network	Management	
Claims	Section

1.	ฝ่ายบรหิารทรพัยากรบคุคล
 Human Resource  

Management Dept.
•	ส่วนบริหารค่าตอบแทนและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

•	ส่วนสรรหาบุคลากรและ
พนักงานสัมพันธ์

•	Compensation	&	
Performance	Management	
Section

•	Manpower	Management	&	
Employee	Relation	Section

2.	ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 Human Resource  

Development Dept.
•	ส่วนวางแผนและพัฒนา
บุคลากร

•	ส่วนฝึกอบรมและพัฒนา
•	Human	Development	
Planning	Section

•	Training	and	Development	
Section

1.	ฝ่ายบัญชี
 Accounting Dept.
•	ส่วนบัญชีทั่วไปและรับจ่าย
ประกันภัยต่อเฉพาะราย

•	ส่วนบัญชีตรวจจ่าย
•	ส่วนรายงานและงบประมาณ
•	ส่วนงานภาษีและอากร
•	ส่วนสนับสนุนเอกสารบัญชี
•	General	Accounting	and	
Facultative	Payment	&	
Receipt	Section

•	Payment	Authorization	
Section

•	Financial	Reports	and	
Budget	Section

•	Duty	and	Tax	Accounting	
Section	

•	Accounting	Document	
Support	Section

2.	ฝ่ายการเงิน
 Finance Dept.
•	ส่วนการเงินรับงานช่อง
ทางการจ�าหน่ายอื่นๆ

•	ส่วนการเงินรับงาน	
แบงค์แอสชัวรันส์	
และโครงการพิเศษ

•	ส่วนสนบัสนนุงาน	การเงนิรบั
•	ส่วนสนบัสนนุงาน	การเงนิจ่าย
•	ส่วนการเงินจ่าย
•	Financial	Services-	
Receivables:	Multi		
Channels	Section

•	Financial	Services-	
Receivables	Bancassurance		
&	Special	Project	Section

•	Financial	Receivables	
Support	Section

•	Financial	Payments	
Support	Section

•	Financial	Services-		
Payments	Section

1.	ส�านักงานพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

	 IT	Development	Office

2.	ส�านักงานปฏิบัติการ
สารสนเทศ

	 IT	Operation	Office

3.	ส�านักงานบริการเทคโนโลยี
	 IT	Services	Office

4.	ส�านักงานวางแผนและ
กลยุทธ์เทคโนโลยีและ
ระบบสารสนทศ

 IT Strategy & Planning 
Office

1.	ฝ่ายบริหารจัดการ 
เบี้ยประกันภัย

 Premium Management 
Dept.
•	ส่วนบริหารจัดการ	
เบี้ยประกันภัยธนาคาร

•	ส่วนบริหารจัดการ	
เบี้ยประกันภัยสถาบัน

•	ส่วนบริหารจัดการ	
เบี้ยประกันภัยตัวแทน

•	ส่วนบริหารจัดการ	
เบี้ยประกันภัยนายหน้า

•	ส่วนสนับสนุนงานบริหาร
จัดการเบี้ยประกันภัย

•	Premium	Management-	
KBank	Section

•	Premium	Management-	
Institution	Section

•	Premium	Management-	
Agent	Section

•	Premium	Management-	
Broker	Section

•	Premium	Management-	
Service	Section

2.	ฝ่ายลงทุน
 Investment Dept.
•	ส่วนบริหารตราสารหนี้	
และเงินฝาก

•	ส่วนบริหารตราสารทุน
•	ส่วนปฏิบัติการเงินลงทุน
และสนับสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศ

•	Fixed	Income	and	Deposit	
MGT	Section

•	Equities	MGT	Section
•	Fund	Operation	and	MIS	
Support	Section

3.	ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กร
 Risk Management Dept.
•	ส่วนบริหารความเสี่ยงด้าน
การลงทุนและการประกันภัย

•	ส่วนบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ

•	Investment	and	Insurance	
Risk	Management	Section

•	Operational	Risk		
Management	Section

4.	ส�านักพัฒนากระบวนการ
	 Process	Development	Office

5.	ส�านักวิเคราะห์ระบบเชิง
ธุรกิจ

	 Business	Analyst	Office

1.	ส�านักเลขานุการบริษัท
	 Company	Secretary	Office
•	ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
•	ทีมส่งเสริมงานกรรมการ	
และผู้บริหาร

•	ทีมเลขานุการผู้บริหาร
•	Securities	and	Shareholder	
Team

•	Director	and	Executive	
Supporting	Team

•	Executive	Secretary	Team

2.	ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 Corporate Communication 

Dept.
•	ส่วนออกแบบสื่อโฆษณา
•	ส่วนกิจกรรมประชาสัมพันธ์
และการตลาด

•	ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมของ
องค์กร

•	ส่วนประชาสัมพันธ์ภายใน
และภายนอก

•	ส่วนโฆษณาและสนับสนุน
องค์กร

•	Graphic	Design	Section
•	PR	and	Marketing		
Event	Section

•	Corporate	Social		
Responsibility	Section

•	Internal	and	External	PR	
Section

•	Advertising	and	Corporate	
Support	Section

3.	ฝ่ายธุรการ
 Administration Dept.
•	ส่วนอาคารและซ่อมบ�ารุง
•	ส่วนงานพิมพ์กรมธรรม์
•	ส่วนบริหารเอกสารและ
บริการ

•	ส่วนจัดซื้อ
•	Office	Management	and	
Maintenance	Section

•	Printing	Pool	Section	
•	General	Admin.	Section
•	Procurement	Section

4.	ฝ่ายกฎหมาย
 Legal Dept.
•	ส่วนฟ้องคดี
•	ส่วนบังคับคดี
•	ส่วนนิติกรรมสัญญา
•	ส่วนเก็บเอกสารส�าคัญ
•	Litigation	Section
•	Execution	Section
•	Juristic	and	Contract	
Section

•	Custodian	Section
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
ประธานกรรมการ
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • 1,123,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.9044
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บริษัท  
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จ�ากัด  
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ  
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง 
จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย 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* • 1,123,576 Shares equivalent to 1.9044%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Muang Thai Life  
Assurance Plc.  • Chairman, Phatra Leasing Plc.  • Chairman, Sermsuk  Plc.   
• Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.  • Chairman, Muang Thai  
Holding Co., Ltd.  • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd.

นายยุตติ  ล�่าซ�า
รองประธานกรรมการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
การศึกษา • ปริญญาตรี Utah State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • 824,432 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.3973 
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Yutti  Lamsam
Vice Chairman
Resigned from the Director on January 1, 2016
Education • B.A., Utah State University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • 824,432 shares equivalent to 1.3973%
Working Experience over Past 5 Years • Advisor to the President, Muang 
Thai Life Assurance Plc.

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558016



Board of Directors

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
รองประธานกรรมการ 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ แทนนายยุตติ ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันท่ี 
1 มกราคม 2559
การศึกษา • ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศ
ฝรั่งเศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program  
(DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 30 กรกฎาคม 2557
จ�านวนหุ้น* • 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ  
• ประธานกรรมการ ศูนย์เลสิคและรักษาสายตารัตนิน-กิมเบล • ประธาน 
กรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน • ประธานกรรมการ บริษัท ล็อกซแพค  
จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท นีท แอนด์ ที จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ล็อกซเล่ย์  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส จ�ากัด  
• กรรมการ บรษิทั ฮามลิการ์ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย • ประธาน 
กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • ประธานร่วมสภาธุรกิจไทย -  
สหภาพยุโรป • ประธานกิตติมศักด์ิ สภาธุรกิจกลุ ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง  
• นายกสมาคมฝรั่งเศส • กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศจาเมกา ประจ�าประเทศไทย  
• กรรมการบริหาร สถาบันพระปกเกล้า • กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม  
• กรรมการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน • กรรมการประเมินผล  
กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปรึกษา ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้
และคุณภาพเยาวชน • กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา และผู้อ�านวยการโครงการ 
ธรรมาภิบาล • กรรมการ มูลนิธิสถาบันต่างประเทศสราญรมย์ • กรรมการ  
มูลนิธิจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ • กรรมการ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย 

Mr. Jingjai  Hanchanlash
Vice Chairman
Had been appointed as the Vice Chairman to replace Mr. Yutti  Lamsam  
on January 1, 2016
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* • 160,038 shares equivalent to 0.2713%
Working Experience over Past 5 Years • Member, The National Reform  
Council • Chairman, Rutnin - Gimbel Excimer Laser Eye Centre • Chairman,  
Executive Board, Rutnin Eye Hospital • Chairman, LOXPAC Co., Ltd.  
• Chairman, NEAT and T Co., Ltd. • Director, Loxley Plc. • Director,  
APCO Plc. • Independent Director & Member of Audit Committee,  
Thai Wah Food Products Plc. • Independent Director & Member of  
Audit Committee, Laguna Resorts & Hotels Plc. • Director, SPIE Oil &  
Gas Services Co.Ltd. • Director, Harmilcar Co., Ltd. • Vice Chairman, The Thai  
Chamber of Commerce • Chairman, University of Thai Chamber of  
Commerce • Co-chairman of Thai-European Business Commission  
• Honorary Chairman GMS-BF (Greater Makong Sub Regional Economic  
Corporation Business Forum) • President, Alliance Francaise • Honorary  
Consul, Jamaica for Thailand • Executive Director, King Prajadhipok  
Institute • Council Member, Nakhon Phanom University • Member,  
Joint Standing Committee of the Private Sector of Thailand • Evaluation  
Commissioner, Ministry of Foreign Affairs • Advisor, The Quality Learning  
Foundation • Member, Development Cooperation Foundation and  
Chief of Good Governance Project • Member, Saranrom Institute of  
Foreign Affairs Foundation • Member, Chumbhot - Pantip Foundation  
• Member, Thailand Environment Institute
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คณะกรรมการบริษัท

นางสุจิตพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการ และประธานคณะอ�านวยการบริหาร
การศกึษา • ปรญิญาโท (เกียรตนิยิม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University  
ประเทศอังกฤษ ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of  
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
2547
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • 630,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0678
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ และประธานคณะอ�านวยการบริหาร บริษทั เมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากัด  
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท  
เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ากัด

Mrs. Sujitpan  Lamsam
Director & Chairman of the Executive Committee
Education • M.A. (First-Class 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
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • 630,000 shares equivalent to 1.0678%
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman & Chairman  
of the Risk Management Committee, KASIKORNBANK Plc.  • Director &  
Chairman of the Executive 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. 

นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 1 มีนาคม 2553
จ�านวนหุ้น* • 941,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5950
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กงสุลกิตติมศักด์ิ สาธารณรัฐ 
ลิทัวเนีย ประจ�าประเทศไทย • ท่ีปรึกษา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ 
• กรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ • กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ • กรรมการ  
หอการค้าไทย • กรรมการ บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ  
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด  
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกิตติมศักดิ์ 
บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ�ากัด

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* • 941,078 shares equivalent to 1.5950%
Working Experience over Past 5 Years • Honorary consul, The Republic of  
Lithuania for Thailand • Advisor to the President, The National Legislative  
Assembly • Member, Thailand National Identity Board • The expert panel,  
Ministry of Social Development and Human Security • Director, The Thai  
Chamber of Commerce • Director, Phatra Leasing Plc.  • Advisor to the  
President, Muang Thai Life Assurance Plc.  • Advisor, Muang Thai Real  
Estate Plc  Director, Nava Nakorn Plc.  • Director, Muang Thai Group  
Holding Co., Ltd.  • Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd. 

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558018



นายสาระ  ล�่าซ�า
กรรมการ และกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร
การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2543
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6395
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการผู้จัดการและประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธาน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลด้ิง จ�ากัด • กรรมการ  
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  
บริษัท ภัทรลีสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
องค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล  
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด  
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ ๊ป เซอร์วิส จ�ากัด • กรรมการ  
บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ที.ไอ.ไอ. จ�ากัด (สถาบัน 
ประกันภัยไทย) • นายกสมาคมประกันชีวิตไทย • กรรมการ สมาคมการค้า 
กลุ่มการเงินและการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการ สมาคม 
นักวางแผนการเงินไทย • ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย • ท่ีปรึกษา สมาคม 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย • ท่ีปรึกษาสภาหอการค้าไทย  
• กรรมการบริหาร Young President’s Organization (Thailand) • กรรมการ  
มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)  
• กรรมการ อ�านวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพ่ือความมั่นคงของชาติ  
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ • กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง  
• ท่ีปรึกษา สมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย • กรรมการบริหาร  
มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ • กรรมการท่ีปรึกษา สถาบัน 
อนาคตไทยศึกษา • กรรมการอ�านวยการประจ�าสถาบันวิจัยสังคม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • กรรมการ  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ • กรรมการ  
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย • อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย  
• กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทริส เรตติ้ง จ�ากัด

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
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • 967,326 shares equivalent to 1.6395%
Working Experience over Past 5 Years • President and Chief Executive  
Officer, Muang Thai Life Assurance Plc.  • Chief Executive Officer and  
Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.  • Chief Executive Officer  
and Director, Muang Thai Holding Co., Ltd.  • Director & Chairman of  
Executive Committee & Member of Nomination and Remuneration  
Committee, Phatra Leasing Plc.  • Director & Member of the Risk Management  
Committee, KASIKORNBANK Plc.  • Director, Muang Thai Real Estate Plc.   
• Director, Thai Reinsurance Plc.  • Director, Muang Thai Group Service Co.,  
Ltd.  • Director, Muang Thai Asset Co., Ltd.  • Director, Thailand Insurance  
Institute (TII) • President, The Thai Life Assurance Association (TLAA)  
• Director, Group of Finance and Investment, Board of Trade of Thailand  
• Director, The Financial Planner Association • Chairman, The Federation  
of Thai Insurance Organizations • Advisor, The Society of Actuaries of  
Thailand • Advisor, Board of Trade of Thailand  Executive Committee,  
Young President’s Organization (Thailand) • Director, Pol. Gen. Pow  
Sarasin Foundation (Former name; Narcotics Control Foundation)  
• Managing Director, The knowledge source association, Applied  
Psychology Institute, National Defense Studies Institute • Director,  
Treasure Our Elephants Preservation Fund • Advisor, The Psychological  
Security Association of Thailand • Director, Police General Hospital  
Foundation Under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen  
• Advisory Director, The Thailand Future Foundation • Executive Director,  
Social Research Institute (Expert) of Chiang Mai University • Director,  
Board of Trade of Thailand • Director, Thai Listed Companies Association  
• Advisor, Market for Alternative Investment (MAI) • Director, The Thai 
Bond Market Association (Thai BMA) • Vice President (Administration),  
The Thai Life Assurance Association (TLAA) • Director, TRIS Corporation 
Limited • Director, TRIS Rating Co., Ltd. 
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นายแกรี่  ลี  คริสท์
กรรมการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559
การศกึษา • Master of International Management, American Graduate School 
of International Management, Arizona U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลงั • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต  
จ�ากัด (มหาชน) • CEO in Asia, AGEAS Insurance International • Managing 
Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support, AGEAS 
Insurance International

Mr. Gary  Lee  Crist
Director
Resigned from the Director on March 15, 2016
Education • Master of International Management, American Graduate  
School of International Management, Arizona U.S.A.
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Director, Muang Thai Life  
Assurance Plc.  • CEO in Asia, AGEAS Insurance International • Managing 
Director, Insurance, Asia Commercial Development and Support, AGEAS 
Insurance International

นายโอฬาร  วีรวรรณ
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน
ลาออกจากการเป็นกรรมการอสิระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
การศกึษา • ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ Parsons College ประเทศสหรฐัอเมรกิา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • Director Certification Program (DCP) 2547
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท  
สหกรรมกรกิจ จ�ากัด • กรรมการบริหาร บริษัท วีรวรรณ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท  
วีรวรรณอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด • ประธานบริษัท วัลวีร์ จ�ากัด • กรรมการ  
ปิยธรรมมูลนิธิ • กรรมการ ปณิธานมูลนิธิ • กรรมการ หอการค้าไทย • กรรมการ
มูลนิธิพาณิชย์สงเคราะห์ หอการค้าไทย

Mr. Olan  Viravan
Independent Director & Member of the Nomination and 
Remuneration Committee
Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination 
and Remuneration Committee on February 24, 2016
Education • B.B.A., Parsons College, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program  
(DCP) 2004
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • None 
Working Experience over Past 5 Years • CEO, United Stevedoring Co., Ltd.  
• Executive Director, Viravan Co., Ltd.  • Director, Viravan International Co., Ltd.   
• Chairman, Valavi Co., Ltd.  • Director, Piyatham Foundation • Director,  
Panitan Foundation • Director, Thai Chamber of Commerce • Director of  
the Panich Songkrow Foundation, Thai Chamber of Commerce

คณะกรรมการบริษัท

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558020
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นายบรรยง พงษ์พานิช
กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Anti - Corruption for Executive Program  
(ACEP) 2555 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2548  
• หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) 2544
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ และประธานกรรมการ 
บริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน)  
• ประธานกรรมการ บริษัท ทุนภัทร จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ  
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและประธานคณะ 
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ดิเอราวัณ กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการ 
นโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ • ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
• กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  
• กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) •กรรมการสภาท่ีปรึกษา  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Mr. Banyong  Pongpanich
Independent Director & Chairman of the Nomination and  
Remuneration Committee
Education • M.B.A., SASIN Graduate Institute of Business Administration  
of Chulalongkorn University 
Training on Director Certification Program • Anti - Corruption for Executive  
Program (ACEP) 2012 • Director Accreditation Program (DAP) 2005   
• The Role of Chairman (RCM) 2001
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Director & Chairman of Executive  
Committee & Member of the Risk Committee, Kiatnakin Bank Plc.  • Chairman,  
Phatra Capital Plc.  • Chairman, Phatra Securities Plc.  • Independent Director  
and Chairman of the Nomination and Remuneration Sub-Committee,  
Don Muang Tollway Plc.  • Independent Director, The Erawan Group Plc.   
• Member, the National Anti-Corruption Commission • Member, The State  
Enterprise Policy Office • Advisor, The Advisory Council to the Prime Minister  
• Director & Executive Director, Thailand Development Research Institute  
(TDRI) • Director, Thai Airways International Plc.  • Director, Advisory Board,  
SASIN Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn  
University • Director & Executive Director, Mae Fah Luang Foundation Under  
the Royal Patronage of His Majesty the King • Director & Executive Director, 
Non-Profit Organization Buddhadasa Indapanno Archives

นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
การศกึษา • ปรญิญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
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* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
การเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) • กรรมการ 
สภาธุรกิจไทย - สหภาพยุโรป (EU) • ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ หอการค้าไทยรัสเซีย  
• กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั อนิเตอร์ลิง้ค์ คอมมวินเิคชัน่  
จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บรษิทัไทย (IOD) • กรรมการท่ีปรกึษา บรษิทั กรนีเนเจอรลัโปรดกัส์ จ�ากดั • ผูพิ้พากษา 
สมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง • กรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD) • รองประธาน สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย • กรรมการ อนุกรรมการกิจการยุโรป  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

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 Accreditation  
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* • None
Working Experience over Past 5 Years • Advisor, The Committee on  
Economics, Monetary Affairs and Finance, The National legislative  
Assembly (NLA) • Member of the Thai- EU Business Council • Honor-
ary Advisor, Thai - Russian Business Council • Independent Director &  
Chairman of the Audit Committee, Interlink Communication Plc.  • Advisor to 
the Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD) • Advisory Director, 
Green General Products Co., Ltd.  • Associate Judge, The Central Intellectual 
Property and International Trade Court • Director & Chairman of the Audit 
Committee, Thai Institute of Directors (IOD) • Vice Chairman, Thai - Russian 
Chamber of Commerce • Member, The European Business Commission, 
The Thai Chamber of Commerce • Director, Board of Trade of Thailand
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คณะกรรมการบริษัท

นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 เมษายน 2553
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท 
เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค ทราเวล จ�ากัด • อนุกรรมการ
ตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา • กรรมการลงทุน สภากาชาดไทย  
• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร สถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ตลาดทนุ วุฒสิภา • กรรมการ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ แอสเซท พลสั จ�ากัด

Mr. Asoke  Wongcha-um
Independent Director & Member of the Audit Committee
Education • Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • April 29, 2010
No. of Shares* • None
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 Co., Ltd.  • Director, HR Services Co., 
Ltd.  • Director, Direct Travel Co., Ltd.  • Member of The Audit Subcommittee,  
Student Loan • Member of the Investment Committee, The Thai Red Cross  
Society • Advisor to The Senate Subcommittee on Banking, Financial 
Institution, Securities & Capital Market • Director, Asset Plus Fund  
Management Co., Ltd.

นายคิม  ชี  ยิป
กรรมการ
การศกึษา • Bachelor of Business (Actuarial Science), Nanyang Technological  
University, Singapore • Fellow of the Institute of Actuaries (UK)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 27 กรกฎาคม 2554
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • Chief Actuary บริษัท เมืองไทย
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

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

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558022



Board of Directors

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
กรรมการ กรรมการคณะอ�านวยการบริหาร และประธานคณะกรรมการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate 
School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Role of  
Compensation Committee (RCC)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2556
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ ประธานคณะท่ีปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ  
บริษัท เมืองไทย กรุ ๊ป โฮลด้ิง จ�ากัด • ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ  
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • หัวหน้าคณะทีป่รกึษาของคณะกรรมการ
ทรพัยากรบคุคล สภากาชาดไทย • อนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย • อนุกรรมการเตรียมก�าลังคนภาครัฐ ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน • กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ 
ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และสมาชิก 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  
• ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด 

Mr. Somkiat  Sirichatchai
Director, Executive Director & Chairman of the Risk Management 
Committee
Education • M.B.A. (Finance), The Wharton Graduate School of Business 
Administration, University of Pennsylvania, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Certification Program  
(DCP) • Director Accreditation Program (DAP) • Role of Compensation  
Committee (RCC)
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Independent Director, Thai Airways 
International Plc.  • Director & Chairman of the Chief Executive Officer’s 
Advisory Team & Chairman of the Risk Management Committee & Vice 
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Muang Thai Life 
Assurance Plc.  • Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.  • Advisor 
to the Executive Committee, King Chulalongkorn Memorial Hospital • Head 
of the Advisory Team for Human Resource Committee, The Thai Red Cross 
Society • Risk Management Sub Committee, The Stock Exchange of Thailand  
• Member of Manpower Preparation for Government Sector Subcommittee, 
Office of the Civil Service Commission • Director & Chairman of the Risk 
Management Committee, KASIKORNBANK Plc.  • Senior Executive Vice 
President & Member of the Risk Management Committee, KASIKORNBANK 
Plc.  • Chairman, KASIKORN RESEARCH CENTER COMPANY LIMITED
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นางมรกต  ยิบอินซอย
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล 
ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2559
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่น 45 ปี 2547
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2556
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จ�ากัด • กรรมการและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ยิบอินซอย 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ลฟิฟ่ี จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั ยิบอนิซอย  
โซลชูัน่ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั สฤษดิผ์ล จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั แทนเจอรนี จ�ากัด  
• กรรมการ บริษัท ยิบอินซอย คอนซัลติ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ซีสซั่นเพ้นท์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด • ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง • กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย • กรรมการจดัหาพัสดุ  
หอการค้าไทย • กรรมการกิจกรรมสังคมและคุณภาพชีวิต หอการค้าไทย  
• กรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย • กรรมการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย • กรรมการธุรกิจขนาดใหญ่ หอการค้าไทย  
• ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม • ผู้ประนีประนอมประจ�าศาล 
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง • กรรมการ “ความร่วมมือ 
ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาฐานข้อมูล” สถาบันพระปกเกล้า • กรรมการ เอ.ที.เอ.  
คาร์เนท์และงานมาตรฐานสินค้า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย  
• กรรมการ บริษัท เออีเอส กรุ๊ป จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เอ็นริช โบรคเกอร์ จ�ากัด  
• กรรมการ บริษัท เอบี - โซลยูท จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทีซีซีแอล จ�ากัด  
• กรรมการ มูลนิธิเลน�าคิน • กรรมการ มูลนิธิ ภาณี ยิบอินซอย • กรรมการ มูลนิธิ 
สัจจธรรม • กรรมการ มูลนิธิ ร่มบุญ

Mrs. Morakot  Yipintsoi
Independent Director & Member of the Audit Committee
Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee 
on February 24, 2016
Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 
24, 2016
Education • M.B.A., SASIN Graduate Institute of Business Administration 
of Chulalongkorn University 
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) Class 45 / 2004 
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Director & President and Chief 
Executive Officer, Yip In Tsoi & Co., Ltd.  • Director & President, Yip In Tsoi &  
Jacks Ltd.  • Director, Yip In Tsoi International Co., Ltd.  • Director, Leafy Co., Ltd.   
• Director,  Yip In Tsoi Solutions Co., Ltd.  • Director, Saridphol Co., Ltd • Director,  
Tangerine Co., Ltd  • Director, Yip In Tsoi Consulting Co., Ltd.  • Director, Sissons  
Paints (Thailand) Co., Ltd.  • Associate Judge, The Central Intellectual Property  
and International Trade Court • Deputy Secretary General, The Thai Chamber  
of Commerce • Member, The Procurement Committee, The Thai Chamber 
of Commerce • Member, The Sufficiency Economy Initiative Committee, The 
Thai Chamber of Commerce • Member, The Small and Medium Enterprise  
Committee, The Thai Chamber of Commerce • Member, The Big Business  
Committee, The Thai Chamber of Commerce • Advisor to Chairman of the  
Committee on Transport • Mediator, The Central Intellectual Property  
and International Trade Court • Member of Cooperation on Academic  
for Database Development Committee, King Prajadhipok’s Institute  
• Member of A.T.A Carne Committee, Thai Chamber of Commerce & Board  
of Trade of Thailand • Director, AES Group Co., Ltd.  • Director, Enrich  
Broker Co., Ltd • Director, AB - Solute Co., Ltd • Director, Thailand  
Computer Center Co., Ltd • Director, Laynumkhin Foundation • Director,  
Phanee Yipintsoi Foundation • Director, Satchatham Foundation • Director, 
Romboon Foundation

คณะกรรมการบริษัท

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558024
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะอ�านวยการบริหาร
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2552
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2557
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  
บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • เหรัญญิก มลูนธิิศิษย์เก่ามหาวิทยาลยั
วิสคอนซนิประเทศไทย • กรรมการ คณะกรรมการการบญัช ี- การเงนิ และการลงทุน 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย • กรรมการ สมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ มูลนิธิ เมืองไทยยิ้ม

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* • None
Working Experience over Past 5 Years • Senior Executive Vice President, 
Muang Thai insurance Plc.  • Treasurer, Wisconsin Alumni Association Thailand   
• Member of Account, Finance and Investment Committee, Thai General 
Insurance Association • Member of Faculty of Commerce and Accountancy 
of Chulalongkorn University Alumni Association • Director Muang Thai Yim 
Foundation

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
กรรมการ และกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายยุตติ ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559  
แต่ยังคงเป็นกรรมการ คณะอ�านวยการบริหาร
ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์  
2559
การศกึษา • ปรญิญาเอก สาขาธุรกิจเทคโนโลยี และการจดัการนวัตกรรม จฬุาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 1 มกราคม 2559
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั 
เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

Ms. Chupun  Gowanit
Director & Executive Director 
Had been appointed as the Director to replace Mr. Yutti  Lamsam on  
January 1, 2016 and Resigned from the Director on February 24, 2016,  
but still be a Member of the Executive Committee
Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 
24, 2016
Education • Ph.D. Technopreneurship and Innovation Management,  
Chulalongkorn University
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • January 1, 2016
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Senior Executive Vice President, 
Muang Thai insurance Plc. 
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คณะกรรมการบริษัท

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการอสิระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและ 
ก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร วีรวรรณ มผีลตัง้แต่วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น* • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลงั • กรรมการ บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย • กรรมการ บรษิทั วิทยุการบนิแห่งประเทศไทย จ�ากัด • กรรมการ 
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
• กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด

Mr. Krisada  Chinavicharana
Independent Director & Member of the Nomination and Remuneration  
Committee
Had been appointed as the Independent Director and Member of the 
Nomination and Remuneration Committee to replace  Mr. Olan Viravan on 
February 24, 2016
Education • M.B.A., University of New Haven, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares* • None
Working Experience over Past 5 Years • Director - General, Fiscal Policy 
Office • Director, Bangchak Petroleum Plc.  • Director, Bank of Thailand • 
Director, Aeronautical Radio of Thailand Ltd.  • Director, Krung Thai Bank 
Plc. • Director, Electricity Generating Authority of Thailand • Director, 
Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd.

นายพิลาศ  พันธโกศล
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน
นางมรกต ยิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการเงิน West Coast University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น* • 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0169
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ผู้อ�านวยการด้านถ่านหิน บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ากัด (มหาชน) • ประธาน
กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama • ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna 
Mining Services • ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Herita Indonesia  
• กรรมการ United Bulk Shipping Pte Ltd.

Mr. Pilas  Puntakosol
Independent Director & Member of the Audit Committee
Had been appointed as the Independent Director and Member of the Audit 
Committee to replace Mrs. Morakot  Yipintsoi on February 24, 2016
Education • M.S. (Finance), West Coast University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program  
(DAP)
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares* • 10,000 shares equivalent to 0.0169%
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.

*จ�านวนหุ้นซึ่งรวมถึงสามี ภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
*No. of Shares include those owned by the spouse and the minor as of March 9, 2016.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558026



Board of Directors

นายกฤษฎา ล�่าซ�า
กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวชูพรรณ โกวานิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2559
การศึกษา • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น* • 39,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0665
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ บริษัท 
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย 
กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)  
• รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ บรษิทั หลกัทรพัย์กสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ 
บริษัท ลิสซิ่งกสิกรไทย จ�ากัด • กรรมการ บริษัท พฤฒิธาดา จ�ากัด • กรรมการ 
บริษัท ทวีปราโมทย์ จ�ากัด

Mr. Krisada  Lamsam
Director
Had been appointed as the Director to replace Ms. Chupun  Gowanit on 
February 24, 2016
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* • 39,215 shares equivalent to 0.0665%
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman, Muang Thai  
Life Assurance Plc.  • Vice Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd.   
• Director, SF Corporation Plc.  • Vice Chairman & Chairman of the Corporate 
Governance Committee, KASIKORNBANK Plc.  • Senior Executive Vice 
President, KASIKORNBANK Plc.  • Chairman, KASIKORN SECURITIES Plc.  
• Executive Chairman, KASIKORN LEASING Co. Ltd.  • Director, Pruetthada 
Co., Ltd.  • Director, Thaveepramoth Co., Ltd.
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1. นายโพธิพงษ์   ล�่าซ�า
  ประธานกรรมการ
 Mr. Photipong   Lamsam
 Chairman

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

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

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

5. นายสมเกียรติ   ศิริชาติไชย
 กรรมการบริหาร 
 Mr. Somkiat   Sirichartchai  
 Executive Director

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

7. พลเอกอัครเดช  ศศิประภา
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
 Gen. Akaradej   Sasiprapha  
 Advisor to the President

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูง
The Executives

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558028



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

9. นายสุธี   โมกขะเวส
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 Mr. Sutee   Mokkhavesa
 Advisor to the President

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

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

12. นางสาวระวิดา   ซอโสตถิกุล
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
 Ms. Ravida   Sosothikul 
 Advisor to the President

13. นางวรรณพร   พรประภา
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
 Mrs. Wannaporn   Pornprapa  
 Advisor to the President

14. นางสาวสุพัชนา   พัฒน์พงศ์พานิช
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
 Ms. Supatchana   Patpongpanit  
 Advisor to the President

15. บริษัท ส�านักงานกฎหมาย ปุณยฤทธิ์ จ�ากัด
 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 Punyariddhi Law Office Co., Ltd.
 Advisor to the President

The  ExecutivesMuang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015 029



ผู้บริหารสายงาน และผู้ช�านาญการ

ผู้บริหารสายงาน และผู้ช�านาญการ
Executive Off icers

นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีจากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปรญิญาโท 
บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการบัญชี จาก University of Wisconsin–Madison  
ประเทศสหรัฐอเมริกา ส�าเร็จหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP)  
รุ่นท่ี 78 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร “วิทยาการ 
ประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ ่น 4 จากสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง  
และผ่านการอบรมโครงการสร้าง “CEO มืออาชีพ” รุ ่น 2/2551 โดยสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มท�างาน 
กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550

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

นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท*
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตร ีสาขาสือ่สารมวลชน จาก Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร  
Senior Executive Program จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท 
(DCP) รุ่นท่ี 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นกรรมการ  
บมจ. เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541
*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 29 ตุลาคม 2557

Mrs. Jittakarn  Chandraviroj
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.
*Had been Appointed on October 29, 2014

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558030



Executive Officers

นายธนากร  ปุรณะพรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  
ผ่านการอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re ประเทศ
เยอรมนี และหลักสูตร Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรม
หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัท (DCP) รุ่นท่ี 14 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2521

Mr. Tanakorn  Buranaphan
Senoir Executive Vice President
Graduated with a Bachelor Degree in Political Science from Ramkhamhaeng 
University; attended training sponsored by Alois Alzheimer Scholarship at 
Munich Re, Germany, and completed Mini MBA from Thammasat University; 
also attended Directors Certification Program (DCP) class 14th from Thai 
Institute of Directors Association.  Joined the Company in 1978.

นายธโนดม  โลกาพัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารงานความเสี่ยงและการประกันภัย และ
สาขาการเงนิ การลงทนุและการธนาคาร จาก University of Wisconsin–Madison 
ประเทศสหรัฐอเมริกา, Associate in Risk Management (ARM) จาก Insurance 
Institute of America ประเทศสหรฐัอเมรกิา, Associate of the Insurance Institute  
of New Zealand (AIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์, Associate of the Chartered  
Insurance Institute (ACII) ประเทศอังกฤษ, Chartered Property Casualty  
Underwriter (CPCU) จาก American Institute for Property & Liability Underwriters  
ประเทศสหรัฐอเมริกา, Fellow of the Insurance Institute of New Zealand  
(FIINZ) ประเทศนิวซีแลนด์, Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII) 
ประเทศอังกฤษ, เป็น Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute 
ประเทศอังกฤษ, ผ่านการอบรม Advance Reinsurance จาก Swiss Reinsurance  
Company ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2525

Mr. Thanodom  Lokaphadhana
Senior Executive Vice President
Graduated with a Bachelor Degree in Business Administation (Finance)  
from Thammasat University, Master of Business Administration, majoring in 
Risk Management & Insurance and Finance, Investment & Banking from the 
University of Wisconsin–Madison, U.S.A., Associate in Risk Management 
(ARM) from the Insurance Institute of America, U.S.A., Associate of the 
Insurance Institute of New Zealand (AIINZ), New Zealand, Associate of the 
Chartered Insurance Institute (ACII), United Kingdom, Chartered Property 
Casualty Underwriter (CPCU) from the American Institute for Property &  
Liability Underwriters, U.S.A., Fellow of the Insurance Institute of New Zealand  
(FIINZ), New Zealand, and Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII), 
United Kingdom.  He is a Chartered Insurer of the Chartered Insurance  
Institute, United Kingdom.  Completed the training on Advance Reinsurance 
from  Swiss Reinsurance Company, Switzerland.  Joined the Company in 
1982.
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ช�านาญการ

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท*
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาบริหาร
การเงิน จากวิทยาลัยหอการค้าไทย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จาก 
Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์
มหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาธุรกิจเทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ผ่านการ 
อบรมหลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 5 จากสถาบันวิทยาการ 
ประกันภัยระดับสูง หลักสูตร IMDP รุ ่น 13 สมาคมประกันวินาศภัยและ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551
*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2559

Ms. Chupun  Gowanit
Senior Executive Vice President & Advisor to the Board of Directors*
Graduated with a Bachelor Degree in Business Administration (1st Class  
Honors) from College of Commerce, Master Degree in Business Administration  
Major in Finance Management from Wagner College, Master Degree in Public  
Administration Major in Human Resource Management from The National 
Institute of Development Administration, Ph.D. in Technopreneurship and  
Innovation Management from Chulalongkorn University.  Completed Thailand  
Insurance Leadership Program Class 5 from OIC Advanced Insurance 
Institute, Insurance Management Development Program (IMDP) class 13  
Course organized by The General Insurance Association and Chulalongkorn  
University.  Joined the Company in 2008.
*Had been Appointed on February 24, 2016

นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน
รองกรรมการผู้จัดการ
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาธุรกิจการศึกษา เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ปริญญาโททางการศึกษา สาขา 
Vocational Education จาก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผ่านการอบรม “กฎหมายฉบับแก้ไข... มิติใหม่ประกันภัยไทย” “กฎหมายและ
ระเบียบปฏิบัติส�าหรับเลขานุการบริษัท” “เกณฑ์ใหม่ตามผลบังคับใช้ของ พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ” “What the Board Should Expect from the Company Secretary” 
เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548

Mrs. Chatabune  Kupiumsin
Executive Vice President
Graduated with a Bachelor Degree in Business Education (2nd Class Honors) 
from Srinakharinwirot University, Master Degree in Education (Vocational 
Education), Mississippi State University, U.S.A.  Attended Course “What  
the Board Should Expect from the Company Secretary”.  Joined  the Company  
in 2005.

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558032



Executive Officers

นายวาสิต  ล�่าซ�า
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส*
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโทบรหิารธุรกิจ จาก Lehigh  University ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรม  
The Insurance Professional Program Fit for Management จาก SITC ประเทศ 
สวิตเซอร์แลนด์, หลักสูตร “วิทยาการประกันภัยระดับสูง” รุ่น 3 จากสถาบัน
วิทยาการประกันภัยระดับสูง เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542
*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2559

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 OIC Advanced Insurance Instituted.  Joined the 
Company in 1999.
*Had been Appointed on January 1, 2016

นายอภิธร  อมาตยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
ปริญญาโท สาขาการตลาด จาก New Hamshire College Graduated School 
of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ผ่านการอบรมหลักสูตร Prudential Group 
Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior Management  
Programme โดย Center of Creative Leadership (CCL.), Customer Experiences  
Programme จากบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
และ Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนาคาร 
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด จ�ากัด เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ในปี 2554

Mr. Apithorn  Amatyakul
Executive Vice President
Graduated with Bachelor Degree in Political Sciences from Chulalongkorn 
University and Master Degree in Marketing from New Hamshire College  
Graguated 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.  Joined  the Company 
in 2011.
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ช�านาญการ

นางสาวพรรณี  ปิติกุลตัง
รองกรรมการผู้จัดการ
ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจบณัฑติ (บญัช)ี จากมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  
(ABAC) ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป จากสถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ผ่านการอบรม Customer Experience Management, 
Trend & Business Landscape for Strategic Planning, Datacenter Automation 
Management, Energize the Power of Customer Service, Leadership and 
Management, High Performance Organization เริ่มท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่
ปี 2558

Ms. Pannee  Pitikultang
Executive Vice President
Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from ABAC, Master  
Degree in Business Administration Major in General Management from  
The National Institute of Development Administration.  Completed the training  
on Customer Experience Management, Trend & Business Landscape for 
Strategic Planning, Datacenter Automation Management, Energize the  
Power of Customer Service, Leadership and Management, High Performance  
Organization.  Joined the Company in 2015.

นายศักดา  พิชรานันท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส*
ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาสถิติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการ
อบรม Mini MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เร่ิมท�างานกับบริษัทฯ ตั้งแต่
ปี 2528
*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 1 มกราคม 2559

Mr. Sakda  Picharanun
Deputy Executive Vice President*
Graduated with a Bachelor Degree in Statistics from Thammasart University.  
Completed  Mini MBA from Thammasat University.  Joined the Company 
in 1985.
*Had been Appointed on January 1, 2016

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558034



1 2 3

4

8 9 10

5 6 7

1 นายบดินทร์  เจียไพบูลย์ / Mr. Bordin  Chiaphaibool 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส • ผู้บริหารกลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
Deputy Executive Vice President • Head of Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

2 นางสาวสุพร  เร้าปิติวงษ์กุล / Ms. Suporn  Raopitiwongkul 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส • ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
Deputy Executive Vice President • Head of Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

3 นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์ / Mrs. Aem-orn  Jirasaowaphark 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารกลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

4 นายนเรศ  นีลพงษ์ / Mr. Nares  Neelapong 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารกลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
First Senior Vice President • Head of Motor Claims Subgroup • Motor Group

5 นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า / Ms. Somsri  Tangsifah 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group

6 นายสมพงษ์  อภิชัยย่ิงยอด / Mr. Sompong  Apichaiyingyod 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Senior Vice President • Head of Premium Management Department • Accounting & Finance Group

7 นางฉันทนา  คฤหาสน์สุวรรณ / Mrs. Chantana  Karuehardsuwan 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน • กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Financial Institute Business • Non-Motor Underwriting Subgroup  
• Non-Motor Group

8 นายสุรชัย  ไตรวิทยางกูร / Mr. Surachai  Traiwittayanggoon 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และคณิตศาสตร์ประกันภัย • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Senior Vice President • Head of Product Development and Actuarial Service Department • Corporate Strategy & Business Development Group

9 นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร / Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Accident & Health Underwriting Department • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

10 นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ์ / Mr. Yuttana  Suwanpradit 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล 
First Senior Vice President • Head of Compliance and Corporate Governance Department

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ช�านาญการ
Head of Department & Principal
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11 นายมานิตย์  อดิศัยเจริญกิจ / Mr. Manit  Adisaicharoenkich 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
First Senior Vice President • Head of Motor Underwriting Department • Motor Group

12 นางสาววิมล  ลิ้มสุวรรณศิลป์ / Ms. Wimol  Limsuwansilp 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • อ�านวยการบริหาร • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Senior Vice President • Executive Management • Corporate Secretariat Group

13 นายเกริกไกร  วิทยาสงเคราะห์ / Mr. Krirkkrai  Vittayasongkhor 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายสื่อสารองค์กร • สายงานเลขาธิการองค์กร  
First Senior Vice President • Head of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group

14 นางรัชนีกร  มีสมมนต์ / Mrs. Rachaneekorn  Meesommont 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารส�านักเลขานุการบริษัท • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Senior Vice President • Head of Company Secretary Office • Corporate Secretariat Group

15 นางสาววงเดือน  มีเพียร / Ms. Wongduan  Meepien 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจนายหน้าประกันภัย • กลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Senior Vice President • Head of Broker Business Department • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

16 นางสาวบังอร  จิระวรสุข / Ms. Bang-orn  Jiravorasuk 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ • ผู้ช�านาญการสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Principal of Non-Motor Group

17 นายมนตรี  พงษาชัย / Mr. Montree  Pongsachai 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายส�ารวจภัยรถยนต์ • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
Senior Vice President • Head of Surveyor Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

18 นายอภิณัฐ  คีตะพันธ์สังวรณ์ / Mr. Apinut  Ketapansungworn 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจลูกค้าสถาบัน • กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Corporate Business • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor 
Group

19 นายวสิทธิ์  ล�่าซ�า / Mr. Vasit  Lamsam  
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์ 1 • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
Senior Vice President • Head of Motor Claims Department 1 • Motor Claims Subgroup • Motor Group

20 นายสมฤกษ  สุวรรณภักดีจิต / Mr. Somlurk  Suwanpakdeechit 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
Senior Vice President • Head of Property & Miscellaneous Claims Department • Non-Motor Claims Subgroup • Non-Motor Group

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ช�านาญการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558036
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21 นายอ�านาจ  ศรีรัตน์ชัชวาลย์ / Mr. Amnat  Srirutchutchawal 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
Senior Vice President • Head of Agents Department • Sales and Distribution Group

22 นายพิสิต  อ่อนคล้าย / Mr. Pisit  Onclai 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายบริหารศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ • สายงานส่งเสริมงานขาย 
Senior Vice President • Head of Inbound Call Department • Sales Support Group

23 นายยุทธการ  บุญลาโภ / Mr. Yuthakarn  Boonlapo 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารส�านักขายสถาบันการเงิน • กลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
Senior Vice President • Head of Financial Institutional Sales Office • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

24 นายกฤษฎา  ตั้งเจริญ / Mr. Kritsada  Tangcharoen 
ผู้อ�านวยการอาวุโส • ผู้บริหารฝ่ายขายลูกค้าผู้ประกอบการ • กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
Senior Vice President • Head of Institutional Sales Corporate Department • Bancassurance Subgroup • Sales and Distribution Group

25 นายสุพจน์  สถิรพิพัฒน์กุล / Mr. Supoat  Satirapipatkul 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักงานปฏิบัติการสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Operation Office • IT Group

26 นางรัตนา  อังศุชัยกิจ / Mrs. Rattana  Angsuchaikij 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Development Office • IT Group

27 นายสมมาตร  ปิยะพงศ์เดชา / Mr. Sommart  Piyaphongdecha 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักงานบริการเทคโนโลยี • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Services Office • IT Group

28 นายพัลลภ  ห่อเตรียม / Mr. Panlop  Hotriem 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักธุรกิจต่างประเทศ • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Vice President • Head of International Business Office • Corporate Strategy & Business Development Group

29 นายวรกิจ  มุจลินทโมลี / Mr. Warakit  Muchalintamolee  
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการลูกค้า • สายงานส่งเสริมงานขาย 
First Vice President • Head of Customer Service Department • Sales Support Group

30 นายฉัตรพล  ชลายนเดชะ / Mr. Chatapol  Chalayondecha 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักฝึกอบรมการขาย • สายงานส่งเสริมงานขาย 
First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales Support Group
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31 นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง / Mr. Wuttisak  Udompornpadung 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายลงทุน • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Vice President • Head of Investment Department • Accounting & Finance Group

32 นางสาวณัฐธนินทร์  จรุงเบญจธรรม / Ms. Nutthanin  Jarungbenjathamv 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักพัฒนากระบวนการ • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Vice President • Head of Process Development Office • Accounting & Finance Group

33 นายวชิระ  เต็งณฤทธิ์ศิริ / Mr. Wachira  Tengnaritsiri 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานขายและช่องทางจ�าหน่าย • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Sales & Distribution Support Department • Sales and Distribution Group

34 นางสาวกนกธร  พรามไทย / Ms. Kanoktorn  Pramthai 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักตรวจสอบภายใน 
First Vice President • Head of Internal Audit Office

35 นายชวธรรศ  ชอบแสงจันทร์ / Mr. Chaovatas  Chobsaengchan 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร • สายงานบัญชีและการเงิน  
First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group

36 นางสาวนัยน์ชนก  สังขวิจิตร / Ms. Naichanok  Sangkavichitr 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Personal Accident & Health Claims Department • Non-Motor Claims Subgroup • Non-Motor Group

37 นายเกียรติศักดิ์  เรืองมานะมงคล / Mr. Kiattisak  Ruengmanamongkol 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายตลาดและกลยุทธ์แบงค์แอสชัวรันส์ • กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Bancassurance Marketing & Strategy Department • Bancassurance Subgroup • Sales and Distribution Group

38 นางสาวปวีณา  วิภาสชีวิน / Ms. Paveena  Vipaschiwin 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยต่อ • กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

39 นายเอกชัย  เหลืองไพรินทร์ / Mr. Ekachai  Luangpirin 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
First Vice President • Head of Claim Support Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

40 นางสาวรัชดา  พานิชนาวา / Ms. Rachada  Panichanava 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักบริหารโครงการกลยุทธ์องค์กร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Vice President • Head of Strategic Project Management Office • Corporate Strategy & Business Development Group

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ช�านาญการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558038
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41 นายธารา  ล�่าซ�า / Mr. Tara  Lamsam 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายสินไหมประกันภัยรถยนต์ 2 • กลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สายงานประกันภัยรถยนต ์
First Vice President • Head of Motor Claims Department 2 • Motor Claims Subgroup • Motor Group

42 นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล / Mr. Visit  Asaitrumkul 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์บุคคลธนกิจ 2 (ต่างจังหวัด) • กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Bancassurance Retail Sales Department 2 • Bancassurance Subgroup • Sales and Distribution Group

43 นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต์ / Ms. Rajana  Sitachitt 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
First Vice President • Head of Human Resource Management Department • HR Group

44 นายบุญส่ง  แก้วประไพ / Mr. Boonsong  Kaewprapai 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจรถยนต์ • กลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Motor Partner Department • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

45 นางสาวสุริยาพร  อนิวรรณน์ / Ms. Suriyaporn  Anivan 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Vice President • Head of Corporate Strategy & Planning Department • Corporate Strategy & Business Development Group

46 นายพงษ์สิทธิ์  สี่สุวรรณกุล / Mr. Pongsit  Seesuwannakul 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักวิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Vice President • Head of Business Analyst Office • Accounting & Finance Group

47 นางสาวพิมพ์ใจ  พิมพ์ใจชน / Ms. Pimjai  Pimjaichon 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายขายธุรกิจตรง • กลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Direct Sales Department • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

48 นางสาวเพ็ญอัมพร  สุวรรณ / Ms. Penumporn  Suwan 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักผลิตภัณฑ์พิเศษ • กลุ่มงานช่องทางการจ�าหน่ายอื่นๆ • สายงานการขายและช่องทางการจ�าหน่าย 
First Vice President • Head of Special Products Office • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

49 นายประสัย  กิจพิบูลย์ / Mr. Prasai  Kitpibool 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายธุรการ • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Secretariat Group

50 นางอรศิริ  เกตุศรีพงษ์ / Mrs. Onsiri  Ketsripong 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล • สายงานทรัพยากรบุคคล 
First Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Group
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51 นางสาวสิริรัตน์  สุภาพโสภณ / Ms. Sirirat  Supapsophon 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับผิด-ธุรกิจตัวแทนและนายหน้า • กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป • สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department (Agent & Broker Business) • Non-Motor Underwriting Subgroup  
• Non-Motor Group

52 นายนันทพล  คนขยัน / Mr. Nuntapol  Khonkhayun 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารส�านักงานวางแผนและกลยุทธ์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ • สายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Stategy & Planning Office • IT Group

53 นางสาวบัณฑิตา  สุภาค�า / Ms. Banthita  Suphacam 
ผู้อ�านวยการ • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Vice President • Head of Business Development Department • Corporate Strategy & Business Development Group

54 นางสลักจิตต์  มีประเสริฐ / Mrs. Sluckchit  Meeprasert 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการฝ่ายบัญชี • กลุ่มงานบัญชีและการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Vice President • Principal of Accounting Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

55 นางสาวจารุนี  ตัณฑวิรุฬห์ / Ms. Jarunee  Tuntawiroon 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการลูกค้า • สายงานส่งเสริมงานขาย 
First Vice President • Principal of Customer Service Department • Sales Support Group

56 นายไกรลาภ  เนียวกุล / Mr. Krailarp  Neovakul 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการฝ่ายกฎหมาย • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Vice President • Principal of Legal Department • Corporate Secretariat Group

57 นายไพรวัลย์  ทับแป้น / Mr. Priwan  Thuppan 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
First Vice President • Principal of IT Group

58 นางทักษพร  เข่งเจริญ / Mrs. Taksaporn  Kengcharoen 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการฝ่ายการเงิน • กลุ่มงานบัญชีและการเงิน • สายงานบัญชีและการเงิน 
First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

59 นายกิตติกร  อนุเธียร / Mr. Kittikorn  Anuthien 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการส�านักการตลาดดิจิตอล • สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
First Vice President • Principal of Digital Marketing Office • Corporate Strategy & Business Development Group

60 นายวิทูรณ์  ชมชายผล / Mr. Vitoon  Chomchaypol 
ผู้อ�านวยการ • ผู้ช�านาญการฝ่ายสื่อสารองค์กร • สายงานเลขาธิการองค์กร 
First Vice President • Principal of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ช�านาญการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558040



Progression in 2015

ความก้าวหน้าในปี 2558
Progression in 2015

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีต้ังมั่นในการบริการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ด�าเนินการพัฒนาความพร้อมในการ 
เตรียมเป็นผู้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สร้างโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาการบริการ 
ในทุกด้าน ได้แก่ การให้บริการด้านสาขาย่อย ด้านศูนย์บริการ ด้าน Call Center ด้านบริการสินไหมท้ังประกันภัยรถยนต์ 
และประกันภัยท่ัวไป ท้ังการมุ่งใช้เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการภายใน ตลอดจนการติดต่อส่ือสารและช่องทางการบริการ 
เพื่อรองรับ Digital Technology ท่ีมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในทุกระดับ โดยในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีอัตราการเติบโต 
ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก อันเป็นผลมาจากการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้ครอบคลุม การพัฒนา 
และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยในอัตราที่เหมาะสม ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและเป็นท่ียอมรับและได้รับรางวัลจาก 
หลายสถาบัน

With vision and mission that commits to provide excellent services, Muang Thai Insurance Public Company Limited 
has been continuously improving, developing and preparing to be a leader in Non-Life insurance business.  In 2015, 
the Company implemented many projects to improve services of all aspects such as sub-branch, customer service  
center, call center service, motor and non-motor claim.  It also focused to use technology in improving internal system, 
communication and service channels in order to support digital technology that is widely used in every business.  The 
Company, in 2015, had higher growth than average growth of the industry which was a result from expanding distribution 
channels, improving and developing products to be up-to-date under appropriate premium rate, building up good image 
to be acceptable and being awarded from many institutions.

Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015 041



ความก้าวหน้าในปี 2558

ในปี 2558 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อยู่ในอันดับที่ 4 ของบริษัทประกันวินาศภัยอย่างมั่นคงและพร้อมในการก้าวขึ้นสู่

บริษัทชั้นน�าในธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยสิ่งที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินการในปี 2558 มีดังนี้

1. การยกระดับการให้บริการด้านต่างๆ
•	 ศูนย์บริการของบริษัทฯ

 มีการขยายศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรทั่วประเทศ ตลอดจนปรับปรุง

บริการของพนักงานในทุกด้านให้มีมาตรฐานย่ิงขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงเป็น

ศูนย์กลางในการให้ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ส�าหรับกลุ่มลูกค้าและพันธมิตรได้มากขึ้น

•	 ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์

 ได้พัฒนาศักยภาพระดับบุคคล สามารถให้บริการได้แบบครบวงจร (One Stop Service) และท�างานเป็นทีมจนสามารถสร้างประสิทธิภาพ

สูงสุดในการให้บริการ จัดโปรแกรมฝึกอบรม เพิ่มความรู้ ทักษะ และสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการ พร้อมทั้งยังมีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์

และอุปกรณ์ใช้งานให้ทันสมัย สามารถรองรับสายลูกค้าได้จ�านวนมากข้ึน ลดปริมาณสายท่ีรอได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่มีศักยภาพและ 

มีความเชี่ยวชาญ เมืองไทยประกันภัย Call Center จึงสามารถดูแลสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าในทุกๆ สายที่ติดต่อเข้ามา

2. การพัฒนาระบบร่วมกับ Partner หลัก ในการท�า Strength Through Process
 พัฒนาการส่งและรับข้อมูลให้เป็นระบบดิจิตอลระหว่างคู่ค้าหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว โดยระบบ 

ท�าการรับพิจารณาโดยอัตโนมัติ ภายใต้เง่ือนไขการรับประกันภัยท่ีทางบริษัทฯ ก�าหนด ท�าให้พนักงานสามารถท�างานได้ผลผลิตจ�านวนมากขึ้น  

รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งการท�างานด้วยระบบนี้ จะน�าไปขยายผลต่อกับคู่ค้าอื่นๆ ต่อไป

3. การวางแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 เป็นการน�าแผนธุรกิจของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มาก�าหนด IT-Strategy ขึ้นมาเพื่อให้ IT สามารถสนับสนุนความต้องการทาง 

ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการก�าหนด Enterprise Architecture (EA) Model ในอนาคต โดยให้มีการตอบสนองกับธุรกิจและเทคโนโลยี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้การรองรับด้านเทคโนโลยี ระบบงานและกระบวนการท�างานสอดคล้องกับแผนระยะยาว

4. การประยุกต์ใช้กระบวนการท�างานแบบลีน (Lean Process)
 ได้มีการน�าเอาทฤษฎีการท�างานแบบลีน (Lean Process) ท่ีเป็นการใช้หลักการในการระบุและก�าจัดความสูญเปล่า เพ่ือส่งมอบบริการท่ีลูกค้า

ต้องการท่ีดีข้ึน เร็วขึ้น ซึ่งหลักการน้ีได้น�ามาใช้กับพนักงานในระบบปฏิบัติการท้ังหมด นอกจากผลประโยชน์ที่มีกับลูกค้าแล้ว ยังมีผลต่อต้นทุนที่ 

ลดลงเนื่องจากประสิทธิภาพการท�างานที่ดีขึ้น ทั้งนี้ มีการประยุกต์ใช้ Lean Process ในหน่วยธุรกิจหลัก และจะขยายผลต่อไปในหน่วยธุรกิจอื่นๆ  

ต่อไป

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
•	 ประกันอัคคีภัยพร้อมสรรพส�าหรับที่อยู่อาศัย	“อยู่ดี	ยกก�าลัง18”

 แผนประกันอัคคีภัยพร้อมสรรพส�าหรับที่อยู่อาศัย รับประกันภัยเฉพาะท่ีอยู่อาศัย (ไม่ใช้ประกอบธุรกิจอื่น) เฉพาะบ้านตึกทั้งหลัง ทุกท่ีต้ัง 

ทั่วประเทศ คุ้มครองครอบคลุมทั้ง

1. สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจาก

1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยจากการปล่อย ร่ัวไหล หรือล้นออกมาของน�้าหรือ 

ไอน�้าจากอุปกรณ์ที่ช�ารุด ภัยจากการถูกเฉี่ยวชนโดยยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท�า 

อันมีเจตนาร้าย คุ้มครองตามจริง ไม่เกินจ�านวนเงินเอาประกันภัย (ข้ึนอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย) ภัยต่อ 

เครือ่งใช้ไฟฟ้า ทรพัย์สนิส่วนบคุคล โบราณวัตถุหรอืศลิปวัตถุ ค่าท่ีพักอาศยัชัว่คราว ค่าใช้จ่ายในการดบัเพลงิ ตามทนุประกนัภัยท่ีก�าหนด

1.2 ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายอนัเกดิจากภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดนิไหว ภูเขาไฟระเบดิหรอืคลืน่ใต้น�า้ หรอืสนึาม ิภัยจากลกูเหบ็: 

ภัยละไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนประกันภัย ภัยจากน�้าท่วมไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนประกันภัยและไม่เกิน 200,000 บาท 

2. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจก ร้อยละ 10 ของทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

3. การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ (จร.2) ทรัพย์สินภายในอาคาร คุ้มครองตามจริง ไม่เกินร้อยละ 5 ของ 

ทุนประกันภัย รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อปี อาคารที่ได้รับความเสียหายจากการถูกโจรกรรมไม่เกิน 20,000 บาท

4. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก คุ้มครองตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนประกันภัย รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้งต่อปี

5. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองผู้เอาประกันภัย คู่สมรสและบุตร (อายุแรกเกิด-20 ปี) 200,000 บาท ต่อคน รวมคุ้มครองสูงสุด 

4 คน

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558042



Progression in 2015

In 2015, Muang Thai Insurance Public Company Limited had been firmly ranked No. 4 in Non-Life insurance industry and it is ready to 

strongly step up to be a leading company.  The Company had conducted many projects in 2015 as follows.

1. Service Improvement
•	 Company’s	Customer	Service	Center

 Customer Service Center was improved to enhance the ability in approaching customers and business partners nationwide.  

Also, services provided by Company’s staff were improved and can support business expansion of the Company that has high 

and constant growth.  The Customer Service Center is the center that provides knowledge on products and services for group of 

customers and business partners.

•	 Company’s	Call	Center

 Ability of each staff has been improved who will provide one stop service to the customers and they can work as a team to 

maximize service efficiency.  Trainings were provided to enhance knowledge, skill and good attitude toward service.  Moreover, 

telephone systems and devices were improved to handle more incoming calls from customers and reduce call waiting.  With such  

improvements and call center agents who have potential and skill, Call Center of Muang Thai Insurance can take care of and 

impress every customer who contact us.

2. Improving system with major business partners in Strength Through Process
 Data sending and receiving system between major business partners was improved to digital system in order to enhance work efficiency, 

speed and convenience.  The system will automatically study and consider data received under conditions set by the Company which 

will help staff increase their productivities and support business expansion.  This work system will be carried out the outcome to work 

with other business partners afterwards.

3. IT Road Map 
 Company’s business plan was used to set up IT strategy where IT will be used to efficiently support business requirement and to set 

Enterprise Architecture (EA) Model for the future which can respond to business and technology that change really fast.  It will make 

technology support and work operation and procedure corresponding with long-term business plan.

4. Applying Lean Process
 Lean Process was applied as a principle in identifying and eliminating wastes in order to provide better and faster services required 

by customers.  This principle was applied to staff in all operating systems.  Apart from benefits given to the customers, it also reduces 

expense due to better work efficiency.  The Lean Process was first used in core business departments and will be implemented in other 

departments afterwards.

5. New Product Development
•	 Fire	insurance	for	housing	“Live	Well18”

 This fire insurance covers only houses and buildings (that are not used with business purpose) located in every corner in the country 

with following coverages.

1. Building and properties kept in a building which are damaged due to

1.1 Fire, lightning, explosion, aircraft Impact or object drops down from aircraft, discharge, leakage or overflow of water or steam 

from defect equipment, clipping by or collision with vehicle or beast of burden, strike, riot or malicious act are covered 

per actual cost but not exceed sum insured. (depend on value of property of the insured) electrical appliance, personal 

belonging, antique or fine art, temporary accommodation, fire extinguishment covered per the sum insured.

1.2 Loss or damage caused by wind storm, earthquake, volcano eruption or undercurrent or tsunami, hail.  Each peril will be covered  

not exceeding 10% of sum insured.  Flood will be covered not exceeding 10% of sum insured and not exceeding 200,000 Baht.

2. Loss or damage to glass will be covered 10% of sum insured and not exceeding 50,000 Baht.

3. Burglary with forcible trace of entry, robbery, gang robbery (Jor.Ror.2) property which is kept in a building will be covered per 

actual cost, not exceeding 5% of sum insured, in total not exceed 100,000 Baht per year.  Building that is damaged by burglary 

will be covered not exceeding 20,000 baht.
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ความก้าวหน้าในปี 2558

•	 ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุหรือการใช้รถยนต์	“เมืองไทย	Top	Up”

 แผนประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอบุตัเิหตหุรอืการใช้รถยนต์ ความคุม้ครองเพ่ิมเตมิทีต้่องซือ้เพ่ิมจากกรมธรรม์ภาคสมคัรใจ ความคุม้ครอง

มีดังนี้

1. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและท�าให้ผู้ขับข่ีหรือผู้โดยสารบาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 

สูงสุด 30 วัน/อุบัติเหตุ รวมสูงสุด 7 คน

2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 3 ครั้งต่อปี) เฉพาะกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก

3. ผลประโยชน์ชดเชยกรณีรถยนต์สูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิงจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ

4. การประกันภัยโจรกรรมส�าหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์

5. การประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับผู้เอาประกันภัย (อบ.2)

•	 กรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยาน	“ปั่นดี	ยกก�าลัง8”

 แผนประกันภัยส�าหรับรถจักรยาน ความคุ้มครองดังนี้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

1.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ท�าร้ายร่างกายโดยเจตนาและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

1.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย

2. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป

3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย

3.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

3.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

4. ความสญูเสยีหรอืความเสยีหายต่อตวัรถจกัรยานความคุม้ครองรถจกัรยานเสยีหายสิน้เชงิจากอบุตัเิหต ุขณะขับขีร่ถจกัรยานคนัทีเ่อาประกัน

5. ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลอันเนื่องมากการจากบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน/ครั้ง)

•	 กรมธรรม์ประกันภัยการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้า	(Extended	Warranty)

 แผนประกันภัยที่ให้ความคุ้มครอง

1. ขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิต

2. ขยายความคุ้มครองไปถึงไฟไหม้ ฟ้าผ่า ไฟฟ้าลดัวงจร การโจรกรรมท่ีปรากฏร่องรอยงดัแงะต่ออาคารสถานทีท่ีเ่ก็บทรพัย์สนิท่ีเอาประกนัภยั 

ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ และความเสียหายเนื่องจากน�้า

•	 กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม	“เมืองไทย	Happy	Passenger”

 แผนประกันภยัการเดนิทางทีใ่ห้ความคุม้ครองทัง้แบบเดนิทางไปต่างประเทศ แบบเดนิทางเข้าประเทศไทย และแบบเดนิทางภายในประเทศไทย 

ที่ให้ความคุ้มครองทั้งแบบเที่ยวเดียวและแบบไป-กลับ มีความคุ้มครองดังนี้

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ

2. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

3. ผลประโยชน์การบอกเลิกการเดินทาง

4. ผลประโยชน์การลดจ�านวนวันเดินทาง

5. ผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง

6. ผลประโยชน์การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

7. ผลประโยชน์การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง

8. ผลประโยชน์ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

9. ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิล�าเนา/ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ 

หรืออัฐิกลับประเทศภูมิล�าเนา

•	 กรมธรรม์อุบัติเหตุและเงินชดเชยรายได้	“PA	Value	plus”

 แผนประกันภัยอุบัติเหตุและเงินชดเชยรายได้ PA Value Plus ส�าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่ให้ความคุ้มครองกรณี 

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม/ท�าร้ายร่างกาย) จากการขับขี่ 

หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (ในประเทศหรือต่างประเทศ) จากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

(ส�าหรับห้องผู้ป่วยปกติหรือห้องผู้ป่วยหนัก) (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558044



Progression in 2015

4. Third party liability will cover not exceeding 10% of sum insured, up to 1,000,000 Baht per year in total.

5. Personal accident insurance covers the insured, spouse and children (0-20 years old) 200,000 Baht per person, up to 4 persons.

•	 Insurance	that	covers	compensation	due	to	accident	or	car	use	“Muang	Thai	Top	Up”

 This insurance provides coverage for accident or car use.  These following coverages must additionally purchase apart from  

voluntary motor insurance.

1. Daily compensation paid up to 30 days/an accident for 7 people maximum in case of car accident which makes a driver or 

passengers injured and being hospitalized as in-patient.

2. Travel compensation during car repair due to an accident (up to 3 times per year), if a driver is the right party.

3. Lost car or total loss caused by fire or accident

4. Burglary insurance for personal belonging which is kept in an insured car

5. Personal accident insurance for the insured (Aor.Bor.2)

•	 Bicycle	Insurance	“Ride	Well8”

 The insurance for bicycle that provides coverage as follows.

1. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by accident (Aor.Bor.1)

1.1 Caused by general accident (excluding murder/assault or riding on or traveling by bicycle)

1.2 Caused by accident while riding on or traveling by insured bicycle

2. Medical expense due to general accident

3.  Third party liability caused by accident while riding on or traveling by insured bicycle

3.1 Loss of life, body or health of the third party (per person/per one accident)

3.2 Damage to the third party’s property (per one accident)

4. Loss or damage to the insured bicycle in case of total loss caused by accident which occurs while riding on the insured bicycle.

5. Diary income compensation in case being hospitalized as an in-patient due to injury which is caused by accident (up to  

30 days/day)

•	 Extended	Warranty	Insurance	for	electrical	appliances

 This insurance covers

1. Extend insurance coverage for the producer

2. Extend insurance coverage to covers fire, electrical short, burglary with forcible trace of entry at the building where insured 

property is kept, damage caused by accident and water damage.

•	 Group	Travel	Insurance	“Muang	Thai	Happy	Passenger”

 The travel insurance that is designed to cover outbound, inbound and domestic trip in Thailand with coverage for both one way 

and round trip flight as follows.

1. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by accident

2. Medical expense due to accident and illness

3. Trip cancellation

4. Trip curtailment

5. Flight delay

6. Loss or damage of baggage and personal effects

7. Baggage delay

8. Third party liability

9. Emergency medical evacuation/ repatriation of remain

•	 Personal	Accident	Insurance	and	Income	Compensation	“PA	Value	Plus”

 The personal accident insurance and in compensation “PA Value Plus” sold through telemarketing channel that covers in case of 

loss of life, dismemberment (hand, foot) lose sight or permanent disability caused by general accident (including murder/assault), 

riding on or traveling by bicycle, daily compensation in case of being hospitalized as an in-patient (domestic or overseas, injury or 

illness (for normal room or ICU) (up to 365 days per accident) 
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ความก้าวหน้าในปี 2558

•	 กรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง	“Cancer	Double	Care”

 แผนประกันภัยคุ้มครองโรงมะเร็ง ซึ่งให้ความคุ้มครองดังนี้

1. เงินชดเชยแบบเหมาจ่ายโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ (ไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง)

2. เงินชดเชยส�าหรับโรคมะเร็งผิวหนังชนิดอื่นๆ

3. โรคมะเร็งชนิดหรือประเภทที่ก�าหนด

 ส�าหรับผู้ชาย: มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งล�าไส้ใหญ่

 ส�าหรับผู้หญิง: มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งมดลูก

4. เงินช่วยเหลือรายเดือน อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง (ไม่รวมโรคมะเร็งผิวหนัง) ชดเชยสูงสุด 6 เดือน

•	 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	ส�าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์	“PA	NCB	Series8”

แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์ ให้ความคุ้มครองทั้งแบบรายเดี่ยวและครอบครัว

ซึ่งให้ความคุ้มครองดังนี้

1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป (รวมการถูกฆาตกรรม/ท�าร้ายร่างกาย)

2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม/ท�าร้ายร่างกาย

3. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

4. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับขี่/โดยสารรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

5. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะโดยสารยานขนส่งสาธารณะ

6. การเสยีชวิีต การสญูเสยีอวัยวะ สายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ เน่ืองจากอบัุตเิหตท่ีุเกิดข้ึนในวันหยุดราชการประจ�าสปัดาห์ และวันหยุด

ราชการประจ�าปี

7. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง

8. การคืนเบี้ยประกันภัยพิเศษในกรณีท่ีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (No Claim Bonus) 15% ทุกๆ รอบ 2 ปีกรมธรรม์ประกันภัย  

สามารถช�าระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบรายเดือน และรายปี

•	 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์	“เมืองไทยขับดี	ยกก�าลัง8”

 แผนประกันภัยคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+ พลัส ท่ีให้ความคุ้มครองเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม 

เพิ่มเติม มีความคุ้มครองดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

1.1 ความรับผิดต่อชีวิต และร่างกายบุคคลภายนอก/คน (ไม่เกิน/ครั้ง)

1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก/ครั้ง

2. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกัน

2.1 ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีชนกับยานพาหนะทางบก

2.2 ความคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้

2.3 คุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม

2.4 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุกรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก (ไม่เกิน3ครั้ง/ปี)

3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย

3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล/คน (รย.01)

3.2 ค่ารักษาพยาบาล/คน (รย.02)

3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (รย.03)

 พร้อมบริการพิเศษ โครงการ “เมืองไทยยิ้มได้... เมื่อรถเสีย” (บริการช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง บริการยก/ลากรถ บริการให้ค�าปรึกษา 

ทางด้านเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมงกรณีรถเสีย น�ากุญแจส�ารองมาที่เกิดเหตุ จัดหาช่างกุญแจที่มีความช�านาญเพื่อเปิดรถ บริการเติมน�้ามัน 

กรณีน�้ามันหมดฉุกเฉิน บริการหาที่พักหรือรถเช่า กรณีรถเสียห่างจากที่พักเกิน 100 กิโลเมตร ภายใต้เงื่อนไขของการบริการ)

 

•	 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์	ภาคสมัครใจ	“Motor	for	Lady”

 แผนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจท่ีให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองรถที่เอาประกันภัย 

จากกรณีการชน การคว�่า ไฟไหม้ ลักทรัพย์ทั้งคัน อุปกรณ์ ภัยจลาจล คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถ (จร.2) รวมถึงค่ารักษาพยาบาล 

(รย.02) ค่าศัลยกรรมตกแต่งรักษาบาดแผล และการประกันตัวผู้ขับขี่ (รย.03)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558046



Progression in 2015

•	 Cancer	Insurance	“Cancer	Double	Care”

 This insurance covers cancer with following coverages.

1. Compensation in lump sum amount for cancer in every stage (excluding skin cancer)

2. Compensation for other types of skin cancers

3. Specified types or kinds of cancers

 For men: prostate cancer, lung cancer, liver cancer, colon cancer

 For women: breast cancer, ovarian cancer, uterus cancer, cervical cancer

4. Monthly compensation for illness caused by cancer (excluding skin cancer) up to 6 months

•	 Personal	Accident	Insurance	“PA	NCB	Series8”	(for	telemarketing	channel)

 Personal accident insurance sold through telemarketing channel that provides coverages for both individual and family insurance 

as follows.

1. Loss of life, dismemberment (hand, foot) lose sight or permanent disability caused by accident (including murder/assault) 

2. Loss of life, dismemberment (hand, foot) lose sight or permanent disability caused by murder/assault

3. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by riding on or traveling by bicycle.

4. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by driving on or traveling by personal car.

5. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by traveling on public transportation vehicle.

6. Loss of life, dismemberment, lose sight or permanent disability caused by accident that occurs during weekend and holiday.

7. Medical expense for each accident

8. Premium is refunded specially as no claim bonus 15% once every 2 policy years

Premium can be paid on monthly or yearly basis.

•	 Motor	Insurance	“Good	Drive8”

 Voluntary motor insurance, type 2+ comes with additional coverage on travel compensation during car repair. The coverages are 

as follows.

1. Third party liability

1.1 Loss of life and body injury of the third party/person (not exceed/time)

1.2 Property of the third party/time

2. Coverage to an insured car

2.1 Damage to an insured car in case of collision with land vehicle

2.2 Cover in case of stolen car/fire

2.3 Cover in case of damage from flood

2.4 Travel compensation is paid during car repair, if a driver is right (not exceed 3 times/year)

3. Coverage per an endorsement

3.1 Personal accident/person (Ror.Yor.01)

3.2 Medical Expense/person (Ror.Yor.02)

3.3 Bail for a driver (Ror.Yor.03)

 The Company also provides special service “Muang Thai Smiles… when car breaks down” (24-hour road side assistance service 

which provides lifting/towing car, 24-hour technical advice in case of car break down, spare key service, emergency fuel service, 

temporary accommodation or rental car in case a car breaks down within 100 km. away from a residence.)

•	 Voluntary	Motor	Insurance	“Motor	for	Lady”

 The voluntary motor insurance that covers in case of loss of life and property of the third party, and it covers an insured car in case 

of collision, overturn, fire, stolen car or equipment, terrorism.  The insurance also covers in case property kept in an insured car is 

stolen (Jor.Ror.2), medical expense (Ror.Yor.02), surgery operation and bail for a driver (Ror.Yor.03)
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรประกันวินำศภัย ตลอดระยะเวลำ 8 ปีของกำรด�ำเนินกิจกำร บริษัทฯ  
มีกำรเจริญเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ ยังสำมำรถครองต�ำแหน่งบริษัทประกันวินำศภัย อันดับ 4 ของประเทศไว้ได ้
อย่ำงมั่นคง ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีเป้ำหมำยส�ำคัญเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรธุรกิจที่ด�ำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบและใส่ใจสังคม 
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “ผู้น�ำทำงธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรค์สร้ำง เน้นคุณภำพและบริกำร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”

Muang Thai Insurance Public Company Limited is the Non-Life insurance company, throughout its 8 years of the business 
operation, it has been growing constantly.  In 2015, the Company has firmly ranked no. 4 in Non-Life insurance industry.  
At the same time, the Company aims to be an organization which conducts the business under social responsibility and 
social consciousness which is in line with Company’s vision “As the business leader cares for business partners, thinks 
creatively, focuses on quality and service under Good Governance”

ควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน 
Corporate Social Responsibi l i t ies for Sustainabil i ty

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558050



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

รางวลับรษิทัประกันวนิาศภัยท่ีมกีารบรหิารงานดเีด่น อนัดบั 3 ประจ�าปี 2557 ทีบ่รษิทัฯ ได้รบัจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นับเป็นความส�าเร็จตามเป้าหมายและแนวนโยบายที่บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง จากการที่บริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายการด�าเนินกิจการที่ผ่านมา จึงเน้นให้เป็นไปตามกรอบ 

กติกา ท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�าหนดไว้ ซึ่งการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีบริษัทฯ  

ได้จดัท�าขึน้ จงึเป็นไปตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เป็นส�าคญั คอืการมุง่เน้นให้องค์กรด�าเนนิกิจการด้วย

ความเป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุส่วนขององค์กร รวมทัง้ต้องมแีนวทางปฏบิตัแิละสามารถเปิดเผยข้อมลูของแนวทาง

ปฏิบัติ ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ก�าหนดไว้ 9 แนวทาง ได้แก่

• การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริต

• การเคารพสิทธิมนุษยชน

• การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

• การจัดการสิ่งแวดล้อม 

• นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

The Company received the Quality Management Award 2014 (third place) from the Office of Insurance Commission (OIC) which was the 

goal achievement that Company has always improved and focused on.

The Company is one of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand.  The policies in the past had emphasized on scope and 

regulation set by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission.  So, in preparing social responsibility 

report of the Company is in line with regulations set by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission 

which focuses on conducting the business with fairness and responsibility to the society and stakeholders.  The Company shall have 

guidelines and can disclose information of such guidelines as required by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange  

Commission.  There are 9 guidelines as follows.

• Good Corporate Governance 

• Fair Business Operation

• Anti-Corruption

• Respectful of Human Rights

• Fair Treatment of Labor

• Responsibility to Consumer

• Community and Society Development

• Environmental Management

• Innovation and Publicity of Social Responsibility Innovation
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน
เพื่อให้การด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ และเพื่อให้นโยบายดังกล่าว ส่งเสริมการเติบโต 

อย่างย่ังยืนขององค์กร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) จึงได้จัดท�า “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน”  

(Corporate Social Responsibility for Sustainability) คือ การด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจ 

ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น 

ไปตามแนวทางพันธกิจหลักของบริษัทฯ คือ “ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

นโยบายดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. สร้างความรูค้วามเข้าใจ และการมส่ีวนร่วมของพนกังาน ตลอดจนผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องกับกิจการ ในการขบัเคลือ่นความรบัผดิชอบต่อสงัคมสูก่ารพัฒนา

องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการด�าเนนิกิจการ ตามนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน โดยยึดถือตามกรอบมาตรฐาน

สากล ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเป็นหลัก

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

4. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสรมิและสนับสนนุการจดัสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม และต่อเน่ือง เพ่ือขับเคลือ่นนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพ่ือการพัฒนาองค์กร

อย่างยั่งยืน สู่การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมไทย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้เป็นที่ยอมรับสู่สาธารณชน

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้มกีารแต่งตัง้คณะท�างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้การด�าเนินนโยบายดงักล่าวเป็นไป

อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ ในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดให้มีการด�าเนินกิจกรรม “CSR Day” โดยเชิญสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้บริหารระดับผู้อ�านวยการของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง 

การด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร สร้างให้ผู้บริหารเหล่านั้นเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์กิจกรรม และมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม 

ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน ซึ่งจะส่งผลให้แนวทางดังกล่าวได้รับการพัฒนาและต่อยอดอย่างย่ังยืน  

มีประสิทธิภาพ และประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมาย

กลยุทธ์ 3G
จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางการด�าเนินงานไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. Good People คือการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานทางธุรกิจ ควบคู่กับการมีจิตสาธารณะ พร้อมเป็นตัวแทน 

ขององค์กรในการร่วมพัฒนาสังคมและองค์กรอย่างยั่งยืน

2. Good Business คือการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาล และการด�าเนินกิจการที่ดี  

บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ

3. Good Society คือการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

อนึ่ง แนวทางการด�าเนินงานที่บริษัทฯ ได้วางไว้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร

ทางธุรกิจ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรมเพ่ือสังคมท่ีบริษัทฯ ได้จัดข้ึน และต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือด้านการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ พนักงานในองค์กร และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง โดยเน้นการด�าเนินกิจกรรมในกลุ่มเด็ก/เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี และกีฬา

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558052



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability 
In order to achieve the target set for social responsibility activities and to use such policy to support sustainable growth of the Company.  

Therefore, Muang Thai Insurance Public Company Limited had established the “Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability”  

- to conduct the business with ethics and good corporate governance along with environmental and social care - which will lead to  

sustainable development of the Company.  There are 3 dimensions of assessment: Economy, Society and Environment which are set in 

line with the mission “Adhering to corporate governance and be responsible to the society”

Such policy has the objective to

1. Create understanding and contribution of Company’s staff and related persons in order to drive the corporate social responsibility 

inside and outside the Company.

2. Promote and support the business operation under the corporate social responsibility policy by complying with widely acceptable 

international standard.

3. Properly and continuously promote and support the information disclosure of the corporate social responsibility to all related persons.

4. Build up the network both inside and outside the Company in order to drive the corporate social responsibility policy.

5. Promote and support appropriate and ongoing budget setting in order to drive the corporate social responsibility policy, develop Thai 

society and create good image of the Company to be widely acceptable.

Moreover, the Company had set the working team for corporate social responsibility in order to implement, effectively carry out the policy 

and promote and support the participation of staff in all levels in conducting social responsibility of the Company.

The Company, in the previous year, had held “CSR Day” activity by inviting Thaipat Institute, the expertise in conducting social  

responsibility activity, to share knowledge and create understanding to the Company’s Management (First Vice President and above) 

under the objective: to create understanding among the Company’s Management in conducting social responsibility activities and to 

inspire them to create activities and take part in the activities where the policy will be developed, carried on effectively and continuously 

and pushed to achieve the target.

3G Strategy 
According to the Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability, the Company had established a strategy to be used as an  

operational guideline in 3 aspects as follows.

1. Good People To develop staff to work more effectively and have public mind. They will represent the Company in constantly  

improving and developing the society and organization.

2. Good Business To promote and support the Company’s operation under good governance and good business conduct based on 

social responsibility which is in line with widely acceptable international standard 

3. Good Society To participate in social responsibility activities for sustainable social development.

The guideline set by the Company aims to share knowledge, create understanding and stimulate contribution among staff, customers, 

business partners, business allies and stakeholders in driving Company’s policy and social responsible activities, which will develop  

a network of social responsibility activity both inside and outside the Company.  It will cover main target such as Company’s staff and  

all related persons.  The activities will mainly focus on children/youths, needy people, persons with disability, women and sport.

Good People Strategy
Good People Strategy is one of Company’s corporate governance guidelines by implanting professional attitude and developing skill and 

knowledge to the staff such as provide appropriate skill and knowledge training regularly concerning Non-Life insurance business.  Also, 

the Company has been embedding virtue and ethics of work through the core value “MTI People, MTI Heart” which consists of

•	 Unity Working together with thoughtfulness and helping each other along the way

•	 Integrity Working in line with righteous principle, honesty and sincerity

•	 Professional Having the real knowledge of and understanding in one’s jobs

•	 Customer	Driven Giving priority to customers, and responding to their needs in a fast and impressive manner

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ Good People
กลยุทธ์ Good People นับเป็นหน่ึงในแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีที่บริษัทฯ วางนโยบายไว้ ด้วยการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรได้ท�างาน

อย่างมืออาชีพ มีทักษะและความรู้ท่ีเหมาะสมกับการด�าเนินงาน ได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้อันเก่ียวเนื่องกับการประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย  

ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงาน และตัวแทน อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งได้มีการปลูกฝังการท�างานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ผ่านค่านิยมองค์กร  

“ฅน MTI ใจ MTI” ซึ่งประกอบด้วย

•	 Unity น�้าหนึ่งใจเดียว สื่อถึงการท�างานร่วมกันด้วยความมีน�้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

•	 Integrity ซื่อตรงมั่นคง จริงใจ สื่อถึงการท�างานด้วยหลักการที่เป็นธรรม ซื่อสัตย์ และจริงใจ

•	 Professional เข้าใจ รู้จริง สื่อถึงการด�าเนินงานอย่างมืออาชีพ

•	 Customer	Driven เป็นหนึ่งในใจ สื่อถึงการให้ความส�าคัญต่อลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตรงใจ

อนึ่ง การด�าเนินแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามกลยุทธ์ดังกล่าวนั้น นอกจากจะเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ แล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินงานในภาพรวมขององค์กรอีกด้วย และนอกจากค่านิยมองค์กรดังกล่าว บริษัทฯ ได้พัฒนาระเบียบการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน 

ในองค์กรด้วยความเหมาะสม และความเท่าเทียม รวมทั้งให้ความเคารพในสิทธิของพนักงานทุกคน

ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินกิจการท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามหลักสิทธิข้ันพ้ืนฐานของการท�างาน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และ 

หลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ไปจนถึงระดับเจ้าหน้าท่ีพนักงาน โดยให้ความเสมอภาคแก่พนักงานทุกคน มีการจ้างงาน 

ด้วยความยุติธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ และไม่มีการแบ่งแยกเพศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเหมาะสม และ 

เอื้อต่อการด�าเนินงานของพนักงานทุกคน โดยได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานของ 

สถานประกอบการ มีการวางแผนการด�าเนินงาน และการอบรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน ตลอดจนมีสิ่งอ�านวยความสะดวก เพื่อเป็นการ

ผ่อนคลายพนักงานจากการท�างาน อาทิ สวนหย่อมและห้องฟิตเนส ส�าหรับผ่อนคลายและออกก�าลังกาย เป็นต้น

รวมทั้งให้สิทธิพนักงานในการจัดตั้งกลุ่ม หรือชมรมภายในบริษัทฯ โดยมีการออกระเบียบการขอจัดตั้งชมรมของบริษัทฯ และเผยแพร่แก่พนักงานทุกคน  

ชมรมท่ีมีในบริษัทฯ อาทิ ชมรม MTI Think Green Club ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัครรักษ์ธรรมชาติ เพ่ืออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติ อาทิ  

การปลูกป่าชายเลน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียม ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล  

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความส�าเร็จให้แก่องค์กร ดังจะเห็นได้จากแนวการปฏิบัติต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน รวมถึงวันลาต่างๆ อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายแรงงาน

2. บริษัทฯ มีการให้ผลตอบแทน และเงินพิเศษ แก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม ผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน  

อย่างเป็นธรรม

3. บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในหน้าท่ีการงานอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ มีการโยกย้ายต�าแหน่งงานตาม 

ความเหมาะสมและความต้องการของพนักงาน

4. บริษัทฯ มีการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ อันจ�าเป็นต่อการด�าเนินงานของพนักงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้พนักงานได้ศึกษา อบรม กับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ส�าหรับพัฒนาการด�าเนินงานในความรับผิดชอบของตนเอง

5. บริษัทฯ มีการจัดท�าระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือพนักงาน พ.ศ. 2558  อาทิ เงินช่วยเหลือพนักงานที่สมรส เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม ทั้งในส่วน

ของพนักงานและครอบครัว มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินสงเคราะห์พนักงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานในกรณีต่างๆ

กลยุทธ์ Good Business
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือควบคุมการด�าเนินกิจการ

ภายใน และการตรวจสอบภายใน โดยมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการสอบทานการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ีให้มกีารเปิดเผยข้อมลู

อย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ อาทิ การสอบทานสิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรม

ทางธุรกิจ การถ่วงดุลอ�านาจของผูบ้รหิาร รวมท้ังการควบคมุประสทิธิผลของการด�าเนนิงาน ตลอดจนการสอบทานงบประมาณการเงนิ เพ่ือให้เป็นไปตาม

ข้อกฎหมาย และข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
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Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Moreover, such corporate governance guideline not only aims to develop Company’s staff but it also affects the efficiency of Company’s 

operation in overall.  Besides the core value, the Company had improved the work regulations for all Company’s staff which concerns about 

right of every staff under appropriation and fairness.

Throughout the Company’s operation, it has been adhering with the basic right of work as prescribed by the labor law and human right to 

the executive level down to staff level, by treating all staff equally with fair employment, discrimination free and sexism free.  In addition 

to that, the Company provides proper work atmosphere to support work of all staff.  Safety, Health and Work Environment Committee was 

established in order to set an action plan and arrange training to promote safety at work.  Additionally, facilities such as small park, fitness 

room and etc. are provided to help Company’s staff feel relaxed.

The staff receive right to set up groups or clubs in the Company according to the regulation on setting up the clubs in the Company which 

had communicated to every staff already.  There are some clubs established in the Company such as MTI Think Green Club where the 

natural lover volunteers gather to recover natural resource such as growing mangrove and trees, etc.

Furthermore, the Company has been taking care of every staff with fairness and equality because it is aware of importance of human 

resources which is main part in building Company’s success per following regulations.

1. The Company sets appropriate work schedule and leaves which are in line with the labor law.

2. The Company provides appropriate and fair amount of salary and bonus based on performance assessment of each staff.

3. The Company supports and develops staff to perfectly match their works and suit their qualification.  Rotation will be held based on 

qualification and requirement of the staff.

4. The Company provides trainings to enhance skill, knowledge and ability that are necessary for the staff in order to develop Company.  

The staff also have opportunity to attend trainings and seminars held by external organizations which will bring new experiences to the 

staff to improve their works.

5. The Company established the regulation on the subvention to Company’s staff since 2015 in case of marriage, loss of life for the staff 

and family.  The Committee was set up to consider and determine the subvention given the staff.

Good Business Strategy
Muang Thai Insurance Public Company Limited has the corporate governance guideline to control internal operation and internal audit.  The 

Audit Committee was set up to audit and review the corporate governance, allow to have transparent information disclosure and comply 

with all relevant announcements and laws concerning business operation such as reviewing rights of the shareholders and stakeholders, 

code of conduct, balance of the executive’s authority, monitoring effectiveness of work operation and reviewing financial statement to be 

in line with laws and requirements of the Office of Insurance Commission.

Furthermore, the Company has been emphasizing on the risk management which is significant factor for conducting the business.  If the 

Company has systematic and standard risk management, it will be accepted that the Company has financial stability and will receive trust 

from public.  Besides, the Company had set up the Risk Management Committee and provided trainings and communication to the staff 

in all level in order to enhance their understandings in the duties and responsibilities of risk management to their jobs.

Apart from the internal procedure, the Company has been conducting its business with respect to the rights of related persons, by  

establishing information security policy for the customers’ information.  In addition, the Company discloses all information to the customers 

and business partners with truth, accuracy, completion and transparency in order to compete in the business with fairness and equality.

In order to promote and support the corporate governance based on the good governance and social responsibility, the Company had 

set the guideline under business ethics in order to protect and maintain right of all stakeholders such as shareholders, staff, customers, 

competitors, creditors, business partners and society per following guidelines.

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ หากบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

มีระบบ มีมาตรฐาน ก็จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบริษัทฯ ท่ีมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ น�ามาซึ่งความเชื่อมั่นจากสาธารณชน โดยบริษัทฯ ได้มีการ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดให้มีการอบรม รวมท้ังการสื่อสารให้พนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจถึงบทบาท หน้าท่ีในการ 

เป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการความเสี่ยงในงานที่ตนเองรับผิดชอบอีกด้วย

นอกจากกระบวนการภายในแล้ว บริษัทฯ ยังมีการด�าเนินธุรกิจด้วยความเคารพในสิทธิของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วน ด้วยการจัดท�านโยบายในการ 

รักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ลูกค้า คู่ค้า ด้วยข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส  

เพื่อให้ธุรกิจมีการแข่งขันทางการค้าด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน 

ทั้งนี้ เพ่ือร่วมส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ  

ได้มีการก�าหนดแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น 

พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ คู่ค้า และสังคม ซึ่งสามารถจ�าแนกแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้น บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนสงูสดุต่อผูถื้อหุ้น โดยจะสร้างมลูค่าเบีย้ประกนัและผลก�าไรให้สงูขึน้

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมถึงการด�าเนินงานเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.	 พนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเป็นธรรมแก่พนักงาน และให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  

ในสถานที่ท�างานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับตามกฎหมายแรงงาน

อย่างเคร่งครัด

3.	 ลูกค้า บริษัทฯ ยึดม่ันท่ีจะปฏิบัติตามสัญญากับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดี ตรงกับความต้องการของลูกค้า และ

ให้การบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

4.	 คู่แข่ง บริษัทฯ ยึดมั่นในกรอบการแข่งขันทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี  

มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ

5.	 เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด

6.	 คู่ค้า บรษิทัฯ เลอืกใช้บรกิารจากคูค้่า โดยพิจารณาจากคณุภาพ และประสทิธิภาพของสนิค้า และการให้บรกิารเป็นส�าคญั บรษิทัฯ ด�าเนนิ

ธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

7.	 สังคม บริษัทฯ ด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม

ข้อก�าหนดการปฏิบตัติามหลกัจรยิธรรมทางธุรกิจน้ี ได้รบัการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายในของบริษทัฯ รวมทัง้เผยแพร่ผ่านสิง่พิมพ์คูม่อืจรยิธรรมทางธุรกิจ 

เพ่ือสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้แก่ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคนในองค์กร ให้มหีลกัปฏิบตัเิป็นไปในทศิทางเดียวกัน รวมทัง้เปิดให้พนกังานได้อ่านท�าความ

เข้าใจ และลงนามเพื่อรับทราบถึงแนวนโยบายดังกล่าว

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นแนวทางที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญ และได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ และในปี 2555 

บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นผ่านสภาหอการค้าไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ที่จะต่อต้านการ 

ทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการประกาศ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) พ.ศ. 2558” เพื่อให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ได้ตระหนักและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ทุกรูปแบบภายในองค์กร โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นองค์กรท่ียึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ปลอดคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ นอกจากน้ี ได้มีการ 

เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร มีแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยความโปร่งใส 

และเป็นธรรม ตลอดจนการให้ความคุม้ครองสทิธิแก่ผูร้้องเรยีน และมบีทลงโทษแก่ผูก้ระท�าผดิอย่างเหมาะสม ตามวินยัทีบ่รษิทัฯ ก�าหนด หรอืข้อก�าหนด

ทางกฎหมาย

จากการด�าเนินงานที่เข้มงวด และต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  

(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai  

Institute of Directors: IOD) ให้เป็นสมาชกิของแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (CAC) และได้รบัอนุญาตให้เผยแพร่ตราสญัลกัษณ์ 

CAC เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงเจตนารมณ์และความร่วมมือของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558056



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

1.	 Shareholder The Company commits to conduct business in order to generate highest return to the shareholders, by continually 

increasing premium value and profit which is the important mission of the Company.  It also commits to disclose  

information with transparency and trust toward the shareholder.

2.	 Staff The Company has a policy to provide fair return and welfare to the staff, and emphasize on making sure that the 

work place is safe, neat and clean by strictly complying with labor law and regulation.

3.	 Customer The Company will keep the promise given to the customers with integrity, develop good products that meet customers’ 

needs and provide excellent service to make the customers satisfied.

4.	 Competitor	 The Company believes in fair competition which is in line with the law, by focusing on good, quality and effective services.

5.	 Creditor The Company strictly complies with all terms and conditions specified in contracts.

6.	 Business	partner The Company uses services provided by its business partners based on quality and efficiency of the products and services.   

The Company conducts business with fairness and strictly complies with trade conditions and promises given.

7. Society The Company has been determinedly conducting social responsibility activities with the sense of social responsibility 

toward entire society.

These business ethics guidelines were disclosed on the Company’s website and publicized on the guideline book in order to create  

understanding and share knowledge to all Company’s executives and staff to use them as the principles under the same direction.  Also, 

the staff are allowed to study such guidelines, and required to sign for acknowledgement.

Furthermore, the anti-corruption policy is a guideline that the Company emphasizes on and has been complying to since the Company was 

founded.  In 2012, the Company signed to support the anti-corruption campaign together with Thai Chamber of Commerce and Thai Listed 

Companies Association to declare an intent in going against corruption which may occur in any forms inside and outside the Company.

In 2015, the Company had announced the “Anti-Corruption Policy of Muang Thai Insurance Public Company Limited 2015” to remind 

the Company’s Directors, Audit Committee, Risk Management Committee, executives and staff in every level to be aware of and against 

corruption occurring in any forms inside the Company.  It had an objective to be the organization that conducted business with fairness 

and corruption free.  Furthermore, channels for receiving complaint and reporting suspicion of corruption were set up and communicated 

in the Company where complaints will be systematically handled with transparency and fairness.  The staff who report the clue will be 

protected and the wrongdoers will be punished per regulations of the Company or laws.

As a result from strict and constant operation of anti-corruption policy, the Company was certified by Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption (CAC) and Thai Institute of Directors (IOD) as a member of the Thailand’s Private Sector Collective 

Action Coalition Against Corruption (CAC) and allowed to use the symbol of CAC to represent an intent and cooperation of the Company 

in anti-corruption to the public.

One of the factors that will boosts strong and constant growth of the Company is the supports from customers who give trust and loyalty to 

the Company and its branding.  So, to maintain customer base with responsibility is the most important thing for every organization.  The 

Company shows responsibility toward its customers through various improvements and developments as follows.

1.	 Product The Company designs insurance policies to serve customers’ needs.  Premium of each product is suitable for the 

target groups.

2.	 Service The Company expands the distribution channels which will be more convenient for the consumers to access through 

customer service center, head quarter and 21 sub-branches nationwide.  It also plans to continuously develop and 

increase numbers of sub-branches and sales through more than 300 agent offices, online media, 7/11 counter  

services and Tesco Lotus counter services which is a business partner of the Company.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตขององค์กรได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนนั้น มาจากการสนับสนุนจากลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นและภักดี

ในองค์กร และตราสินค้าขององค์กร ดังนั้น การรักษาฐานลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่งส�าคัญของทุกองค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงความรับผิดชอบ

แก่ลูกค้าผ่านการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

1.	 ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ มีการออกแบบกรมธรรม์ ซึ่งเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค มีการคิดราคาเบี้ยประกันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความ 

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละผลิตภัณฑ์

2.	 ด้านการบริการ บริษัทฯ มีการขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันภัย ให้ครอบคลุมและเอื้อต่อการเข้าถึงของผู้บริโภคมากขึ้น 

ผ่านศนูย์บรกิารลกูค้า ส�านักงานใหญ่ สาขาย่อยของบริษทัฯ ซึง่ปัจจบุนัมอียู่ 21 แห่งท่ัวประเทศ และได้วางนโยบายในการพัฒนา

และเพิ่มจ�านวนส�านักงานย่อยของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง การจ�าหน่ายผ่านช่องทางส�านักงานตัวแทน ซึ่งมีอยู่กว่า 300 แห่งใน

ปัจจุบัน การจ�าหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ 7/11 และเทสโก้ โลตัส ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีศูนย์บริการลูกค้าท่ีพร้อมให้ข้อมูล ค�าปรึกษา และแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1484  

ที่สามารถให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องของการแจ้งเคลมอุบัติเหตุ การให้บริการตอบค�าถาม แก้ไขปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ และบริการ 

ทุกประเภท รวมท้ังช่องทางและเว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com และสื่อ Facebook Fan Page: muangthaiinsurance เพื่อให้การบริการ

ที่มากขึ้น บริษัทฯ ได้พัฒนาการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง (Roadside Assistance) ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเส้นทางบน 

ท้องถนน ทั่วประเทศไทย รวมถึงบ้านพักอาศัย ด้วยบริการยก/ลากรถ บริการให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีรถเสีย บริการจัดหา 

กุญแจส�ารอง และจัดหาช่างกุญแจเพ่ือเปิดรถ บริการเติมน�้ามันในกรณีน�้ามันหมดฉุกเฉิน รวมท้ังยังมีบริการที่พักหรือรถเช่า กรณีรถเสียห่างจากท่ีพัก

เกิน 100 กิโลเมตร อีกด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการริเริ่มและพัฒนาโครงการ “Muangthai i lert u” ซึ่งเป็นบริการที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน หรือแจ้งเหตุเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

บนท้องถนน ผ่านแอปพลิเคชัน “Muangthai i lert u” เมื่อลูกค้าประสบเหตุและแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ระบบจะท�าการ 

แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุของบริษัทฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทราบข้อมูลการเกิดเหตุว่าเป็นรถคันใดที่เกิดอุบัติเหตุ กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองอย่างไร  

รวมทั้งสามารถระบุสถานที่เกิดเหตุได้ชัดเจน แม้อยู่บนเส้นทางในต่างจังหวัด จากน้ันเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาลูกค้าเพ่ือยืนยันการเกิดเหตุ การให ้

ค�าแนะน�า รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ส�ารวจภัยเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

ตลอดจนได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการรับประกันภัยรถยนต์ ผ่านแอปพลิเคชัน “MuangThai Claim Di” ซึ่งลูกค้าหรือตัวแทนสามารถถ่ายรูปรถยนต์

ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว เพื่อขอรับพิจารณาประกันภัยรถยนต์ และสามารถรู้ผลการอนุมัติผ่านหน้าแอปพลิเคชันได้ทันทีที่มีการแจ้งสถานะการอนุมัติ 

โครงการน้ีสามารถช่วยลดกระบวนการและระยะเวลาในการรับประกันภัยแบบเดิม รวมถึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการตรวจสภาพรถก่อนการ

พิจารณารับประกันภัยอีกด้วย

การพัฒนาระบบการให้บริการดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้บริษัทฯ ลดขั้นตอนการท�างาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว ยังท�าให้ 

เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ อีกด้วย การมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการขั้นตอนการให้บริการใหม่ๆ ส่งผลท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

“Thailand ICT Excellence Awards 2015” จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ประเภท Core Process Improvement Project 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558058



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Apart from that, the Company has 24-hour call center service which is ready to provide information, advice and solution for the customers 

at telephone no. 1484.  The service includes accident notification, inquiry, product information and other services.  It also provides other 

channels and website: www.muangthaiinsurance.com and Facebook Fan Page: muangthaiinsurance.  For better service, the Company  

has developed roadside assistance service which is available 24 hours and covers every road, province and house throughout  

Thailand.  The service provides lifting/towing car, 24-hour technical advice in case of car break down, spare key, emergency fuel, temporary 

accommodation or rental car in case a car breaks down within 100 km. away from a residence.

In 2015, the Company initiated and developed a project “Muangthai i lert u” which is an emergency assistance service.  Through 

“Muangthai i lert u” application, the customers can report an accident or request service.  The system will send notification to the staff  

in charge and they will receive information of cars and policies.  The application can locate accurate location even the accident scene is  

on a road in provincial area.  After receiving information the staff will contact to the customer to confirm an accident, give advice and send  

a surveyor to the scene promptly.

In addition, motor underwriting process had been improved through “MuangThai Claim Di” application.  Customers or agents can use the 

application send pictures of cars to be insured to the Company for underwriting consideration.  Result of the proposal will be checked 

through an application immediately once it is approved.  This project can help reduce the underwriting process and duration.  It also reduces  

the cost paid for condition check which is usually required before proceeding to underwriting process.

Such system development not only helps the Company reduces work process and enhances service efficiency for the customers, but also 

impacts positively to all Company’s stakeholders.  Due to its determination in developing new services, the Company received “Thailand 

ICT Excellence Awards 2015” under Core Process Improvement Project by Thailand Management Association and Ministry of Information 

and Communication Technology.

Good Society Strategy
In conducting business, the Company should not only focus on good internal control or quality services but one important matter that it 

should be aware of is the importance of solving complaints to make customers satisfied.  So the Company provides various complaint 

channels under fair and transparent system for verifying such complaints which will benefit all related persons in every section and society 

surrounding the Company, the channels consist of:

1. Telephone:

• Contact directly to Claim Management Section at 0 2290 3297-9

• Contact Call Center at 1484 which opens 24 hours every day

2. Facsimile: 0 2276 2033

3. Postal service: to Claim Management Section

4. Walk-in: Customer Service Center at head office and sub-branches across the country

5. E-mail: www.complaint@muangthaiinsurance.com

6. Company’s Website: www.info@muangthaiinsurance.com

7. Company’s Facebook Fanpage
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ Good Society
การด�าเนินกิจการด้วยความม่ันคงของบริษัทฯ น้ัน ไม่เพียงแต่ต้องมีการควบคุมดูแลกระบวนการภายใน หรือการให้บริการอย่างมีคุณภาพเพียง 

อย่างเดียว หากแต่การตระหนักถึงความส�าคัญของการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า นับเป็นสิ่งส�าคัญเช่นเดียวกัน บริษัทฯ  

จงึได้จัดให้มช่ีองทางการร้องเรยีนทีเ่ปิดกว้าง มรีะบบตรวจสอบข้อร้องเรียนด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือประโยชน์ต่อ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตลอดจนภาคสังคมที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. ผ่านช่องทางโทรศัพท์:

• ติดต่อโดยตรงมายังส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน โทรศัพท์ 0 2290 3297-9

• ติดต่อผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1484 ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

2. ผ่านช่องทางโทรสาร หมายเลข 0 2276 2033

3. ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ถึงส่วนบริหารจัดการข้อร้องเรียน

4. ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าส�านักงานใหญ่ และสาขาย่อยทั่วประเทศ

5. ผ่าน e-Mail: www.complaint@muangthaiinsurance.com

6. ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ: www.info@muangthaiinsurance.com

7. ผ่าน Facebook Fanpage ของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการการควบคุมมาตรฐานของตัวแทนเพ่ือให้สามารถให้บริการลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ ตลอดจนการจัดให้มีการ 

ฝึกอบรมตัวแทนในหัวข้อต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนาแบบประกันภัย รวมถึงข้อก�าหนดต่างๆ จากภาครัฐ และจากส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมและประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงมีช่องทางในการตรวจสอบ และควบคุมตัวแทน เพ่ือให้มีมาตรฐานในการ 

ด�าเนินงานและการให้บริการลูกค้าอยู่เสมอ

ในด้านการใช้พลังงานน้ัน บริษัทฯ ค�านึงถึงการเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้ผลักดันนโยบายเพ่ือบริหารจัดการการด�าเนินกิจการท่ี 

เอือ้ประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม โดยได้มกีารแต่งตัง้คณะท�างานด้านการจดัการพลงังาน โดยมตีวัแทนจากฝ่ายงานต่างๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ มหีน้าที่

รบัผดิชอบในการด�าเนินงานด้านการจดัการพลงังานของบรษิทัฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังมกีารแต่งตัง้คณะผูต้รวจประเมนิการ

จัดการพลังงานภายในองค์กร เพื่อท�าการสรุปผลการตรวจประเมิน และรายงานให้คณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน และผู้บริหารบริษัทฯ ได้รับทราบ

ทั้งน้ี ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้วางมาตรการในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าท้ังหมด จ�านวน 1,177 หลอด  

ที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ และ 18 วัตต์ เป็นหลอด LED 18 วัตต์ และ 10 วัตต์ รวมทั้งเปลี่ยนเป็นหลอด  

LED PLC 2*11 วัตต์ และ 2*9 วัตต์ ซึ่งหลอด LED มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดยบริษัทฯ  

วางเป้าหมายไว้ว่า มาตรการดังกล่าวจะสามารถช่วยให้บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าลงจากเดิมในอัตราร้อยละ 5.06 หรือประมาณ 

70,000 หน่วย/ปี หรือคิดเป็นค่าไฟฟ้าที่จะลดลงประมาณ 345,000 บาท/ปี

นอกจากการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานแล้ว บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ยังได้รับการยอมรับจากสาธารณชนว่าเป็นองค์กร 

ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการด�าเนินนโยบายกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Monograph 

ในเครือ BrandAge และ The Company ประเภทธุรกิจประกันภัย ว่าเป็นบริษัทที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสาธารณชนอันดับ 1 ในด้านการด�าเนินกิจกรรม

เพื่อสังคม

การด�าเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน ได้วางแนวปฏิบัติไว้หลากหลายมิติด้วยกัน ผ่านกลุ่มเป้าหมาย

หลัก คือ เด็ก/เยาวชน สตรี ผู้พิการ และกีฬา และได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558060



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Apart from that, the Company had set up criteria to control standard of the agent in order to provide service to serve customers’ needs.  

Also, trainings on products, product development, laws and regulations by the government and Office of Insurance Commission are  

provided to Company’s agents.  It also set up a channel for monitoring and controlling the agents to maintain standard of services provided 

to the customers.

In term of energy consumption, the Company always considers it as part of the society and environment.  Therefore, it had established the 

Energy Management Committee which consists of representatives from various Departments with responsibility in constantly and efficiently 

managing energy of the Company.  Besides, one more Committee was set up to evaluate the energy management in the Company and 

the evaluation report will be submitted to Energy Management Committee and executives of the Company for acknowledgment.

In 2015, the Company had established a measure for energy saving by replacing 1,177 light bulbs at the Company’s headquarter.  Fluorescent  

light bulbs 36 and 18 watt were replaced by LED light bulbs 18 and 10 watts and LED PLC light bulbs 2*11 watt and 2*9 watt.  The LED light  

bulbs have better performance and longer lifetime than fluorescent ones.  Also, the Company targeted that such measure will help reduce 

5.06% of energy expense or around 70,000 units/year or 345,000 Baht/year.

Besides energy management, the Company had been accepted by the public as an organization that has been conducting its business 

with social responsibility.  In 2015, the Company was ranked first by Monograph Magazine under BrandAge and The Company Magazine 

in Non-Life insurance industry as an organization that won the confidence of the public in conducting social responsibility activities.

The social responsibility activities have been conducting per Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability.  The policy has  

a guideline based on various aspects through main target group such as children/youths, women, persons with disability and sports.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรไทย
เป็นกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ริเริ่มด�าเนินการมาต้ังแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 

และสนบัสนุนให้ผูพิ้การในสงัคมไทยมอีาชพี มรีายได้ ส�าหรบัเลีย้งดตูนเองและครอบครวั มคุีณภาพชวิีตความเป็นอยู่ทีด่ขีึน้ สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่าง

มีความสุขและภาคภูมิใจ นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

พ.ศ. 2550 ซึ่งก�าหนดให้หน่วยงานท่ีมีพนักงาน 100 คนขึ้นไป ต้องจ้างงานคนพิการในอัตราพนักงาน 100 คนต่อคนพิการ 1 คน หากหน่วยงานนั้นๆ  

ไม่สามารถจ้างงานคนพิการท�างานได้ ต้องน�าส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในอัตรา 109,500 บาทต่อคนพิการ 1 คน/ปี หรือ 

ด�าเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนคนพิการ อาทิ การฝึกอบรมด้านอาชีพ การให้สัมปทานพื้นที่ส�าหรับจ�าหน่ายสินค้า การจ้างเหมาช่วงงานผู้พิการ เป็นต้น

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการฝึกอบรมด้านอาชีพในหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงไก่เน้ือ ให้แก่ผู้พิการในจังหวัดสระแก้ว จ�านวน 9 คน และ 

ฝึกอบรมด้านการเพาะปลูกพืชผักในโรงเรือนระบบปลอดสารพิษให้แก่ผู้พิการออทิสติก ที่อยู่ในความดูแลของชมรมครูผู้ปกครองเด็กพิเศษบ้านครูบุญชู  

จังหวัดชลบุรี จ�านวน 2 คน ซึ่งท้ัง 3 หลักสูตรได้ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และได้รับการพิจารณาอนุมัติด�าเนินโครงการจากกรม 

การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รวมท้ังผ่านการรับรองจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากการด�าเนินงานเพ่ือผู้พิการอย่าง 

ต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงาน	ด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง	ประจ�าปี	2558” ในวันงานคนพิการสากล 

ประจ�าปี 2558 รับเป็นรางวัลต่อเนื่องครั้งที่ 2 นับจากปี 2556

โครงกำรฉันรักเมืองไทย 2558
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่บริษัทฯ ได้จัดข้ึนตามแนวนโนบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน ตามกลยุทธ์ 3G: Good People  

คือการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรด้านจิตอาสา ให้เข้าไปอยู่ในใจของพนักงานทุกคนภายในองค์กร รวมท้ังเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งพนักงานได้ร่วมคิดสร้างสรรค์ โดยบริษัทฯ มีการก�าหนดเกณฑ์การพิจารณาให้

คะแนนในแต่ละกิจกรรม โดยเฉพาะเกณฑ์ในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพนักงานในองค์กร และชุมชนภายนอกองค์กร มาร่วมตัดสินด้วย และบริษัทฯ  

ได้จดัสรรเงนิสนับสนุน เพ่ือสมทบการด�าเนนิกิจกรรมของพนกังานทุกกลุม่ กิจกรรมดีๆ  ในปี 2558 ทีพ่นกังานของบรษิทัฯ ได้ร่วมสร้างสรรค์ข้ึน ประกอบด้วย

1. กิจกรรม “เมืองไทย	 สานฝัน	 ปั้นรัก” ด้วยการเลี้ยงอาหารและมอบของใช้จ�าเป็นแก่เด็กๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา  

จังหวัดราชบุรี

2. กิจกรรม “สร้างความสุข	สร้างปัญญากับเด็กๆ	สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต” ด้วยการพาน้องๆ ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เขาดิน

3. กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพครอบครัวเข้มแข็งในชุมชนไปรษณีย์	65” ด้วยการพาเยาวชนพร้อมคนในครอบครัว ร่วมทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจ�าลอง  

จังหวัดชลบุรี และร่วมลงมือปลูกป่าชายเลนเพื่อสานรักและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558062



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Project on Supporting and Developing Quality of Life for Persons with Disability in Thailand 
This project aims to provide courses and trainings on agriculture and raising animals.  The project has been implementing since 2014 

with an objective to promote and support persons with disability living in Thai Society to be able to have jobs and incomes which will 

take care of themselves and families.  They will have better lives and live in the society will happiness and dignity.  Moreover, the project 

has complied with Section 35 of Promotion and Development of Quality of Life for Disabled Persons Act B.E. 2550 (2007) which requires  

companies having more 100 staff to hire 1 person with disability under proportion of 100 staff per 1 disabled person.  If the companies 

cannot hire persons with disability, they must contribute subvention of 109,500 Baht per one person per year to the Fund for Empowerment 

of Persons with Disabilities or they must conduct activities to support persons with disability such as job training, special policy for persons  

with disability to rent space to sell products and etc.

In 2015, the Company provided trainings on raising layer chicken and broiler chicken to 9 disable persons in Sa Kaeo Province.  Training 

on planting chemical-free vegetables in green house was arranged for 2 Autistic persons from Boonchoo Home for Special Children in 

Chonburi Province.  Those courses were approved by Department of Skill Development, and the projects were approved to be carried out 

by Department of Employment, Ministry of Labour and Ministry of Social Development and Human Security.  Owing to social responsibility 

activities for disables, the Company had received “Award	of	Supporting	People	with	Disability	2015” in occasion of National Disabled 

People Day 2015.  This was the 2nd year that the Company had received this award and the first year was 2013.

I Love Muang Thai 2015
This activity has been conducted by the Company under Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability per 3G Strategy:  

Good People – to implant public mind according to organizational culture to every staff in the Company.  This activity was open for every  

staff to drive the social responsibility together through various activities which were created by Company’s staff.  The criteria were set 

to score each activity where participation of Company’s staff and community outside the Company were used to evaluate.  Besides,  

the Company had provided funding to support activities conducted by every group of staff.  Good activities held by Company’s staff in 

2015 are as follows.

1. “Muang	Thai…	weave	dream	and	share	love” Activity where children were treated lunch and given commodities at Home for Disabled 

Children in Ratchaburi Province.

2.	 “Bring	Happiness	and	build	up	intellect	to	the	children	at	Rangsit	Baby	Home” Activity that took children to Dusit Zoo.

3. “Develop	family	potential	of	The	Postal	Community	65” Activity where children and their families had field trip together at The Science 

Centre for Education in Chonburi Province.  All participants jointly grew mangrove trees in order to develop relationships in the families.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

โครงกำรอำสำกล้ำใหม่เมืองไทย 2558 
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพ่ือถ่ายทอดแนวความคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน 

ของบริษัทฯ ด้วยการก�าหนดให้พนักงานเข้าใหม่ของบริษัทฯ ทุกรุ่น มีการรวมตัวกันเพ่ือคิดสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ที่จะร่วมสร้างความสุขและรอยย้ิม 

ให้แก่สังคมไทย โครงการดังกล่าวเน้นการสร้างให้พนักงานทุกคนมีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการท�าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม อันจะช่วยเสริมสร้าง

วัฒนธรรมองค์กร ด้านการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ให้มีความเข้มแข็ง และต่อเนื่องอย่างยั่งยืน การด�าเนินกิจกรรมในปี 2558 ที่ผ่านมา ประกอบด้วย

1. กิจกรรม “กล้าใหม่เมืองไทย...	ปันน�้าใจให้น้อง” อาสาสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 

และคนตาบอดพิการซ�้าซ้อน จังหวัดลพบุรี

2. กิจกรรม	“MTI...	สร้างกีฬาเติมเต็มฝัน	(น้อง)” สร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนไทย พร้อมน�าอุปกรณ์ 

การเรียนไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ) จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. กิจกรรม “กล้าใหม่เมืองไทย	 ลุยโคลน	 เปื้อนยิ้ม	 จิ้มกล้า” ด้วยการระดมอาสาสมัครร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ ป่าชายเลน  

สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

4. กิจกรรม “อาสากล้าใหม่	MTI	รวมน�้าใจ	ปันสู่สังคม” ด้วยการจัดกิจกรรมร่วมกับน้องๆ ในชุมชนคลองเตย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่าง

อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

5. กิจกรรม	 “กล้าใหม่เมืองไทย	 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา” ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนของโรงเรียนบึงเขาย้อน จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเป็น 

ก�าลังใจให้เยาวชนไทยหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

6. กิจกรรม “เมืองไทยประกันภัย	ปันน�้าใจสู่น้อง” ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมเล่นฟุตบอล และกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายเพ่ือสร้างรอยย้ิมและ

ความสุขให้แก่น้องๆ ในชุมชนคลองเตย ณ ลานกีฬาศูนย์เยาวชนคลองเตย

7. กิจกรรม “กล้าใหม่เมืองไทย	 ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการและมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนในชุมชนคลองเตย  

ณ ลานกีฬาวัดคลองเตยใน

8. กิจกรรม “ปันน้องด้วยรอยยิ้ม” ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอุปกรณ์ของใช้ที่จ�าเป็นแก่นักเรียน โรงเรียนวัดสบกเขียว จังหวัดนครนายก

9. กิจกรรม	 “ปันน�้าใจให้ฮีโร่” ร่วมกับกลุ่ม Pot of Love ส่งมอบก�าลังใจให้พ่ีๆ ทหาร ต�ารวจ ท่ีได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ี ณ โรงพยาบาล

พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

10. กิจกรรม	“กล้าอาสาเพื่อรอยยิ้ม” ร่วมอาสาเติมเต็มส่วนที่ขาดให้กับน้องๆ ผู้พิการทางสายตา ด้วยการเลี้ยงอาหารเช้า พร้อมมอบของใช้จ�าเป็นแก่

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558064



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Muang Thai Volunteers 2015
The activities held for passing on social responsibility vision according to Corporate Social Responsibility Policy for Sustainability of  

the Company, by requesting cooperation from every new staff of the Company to together create good activities to bring happiness and 

smile for Thai society.  Such project focuses on implanting public mind to all staff and encouraging them to participate in contributing to 

the public.  Such activities will constantly strengthen the organizational culture on social responsibility activity.  The activities that were 

conducted in 2015 are as follows.

1. “MTI	Volunteer...	For	You” Activity that brought happiness and smile to children with blindness at school for blindness and multiple 

handicapped Lopburi Province

2.	 “MTI...	supports	sports	and	fulfill	your	dreams” Activity that supported students to play sports in order to create unity among them.  

Also, school supplies were donated to them at Wat Thiang Phimon Muk School, Chachoengsao Province.

3.	 “Muang	Thai	Volunteer	fords	in	mud,	smiles	and	grow	trees” Activity for preserving the nature where the volunteer grew mangrove 

tree together at the mangrove forest, Bang Poo Recreation Center, Samut Prakan Province.

4.	 “MTI	Volunteer	Gives	Back	to	the	Society” Activity where the volunteer and children from Klong Toei Community had activities together.  

Such activity aimed to support Thai children to spend their free time doing good things creatively.

5.	 “Muang	Thai	Volunteer	Support	Sports”	Activity.  The volunteer donated sport equipment to students of Beung Kao Yon School in order 

to encourage them to study hard to be the quality persons in the future.

6. “Muang	Thai	Insurance	Shares	to	Children”	Activity.  The volunteer donated sport equipment, played football and had activities with 

children to bring smile and happiness to them in Klong Toei Community at the sport field of Klobg Toei Youth Center.

7.	 “Muang	Thai	Volunteer	Says	No	to	Drug” Activity where recreation activities were held and sport equipment were donated to children 

at the sport field of Wat Klong Toei Nai 

8. “Sharing	to	Children	with	Smile” Activity that treated the children lunch and give commodities to them at Wat Sabok Keaw School, 

Nakhonnayok Province.

9.	 “Sharing	to	the	Heroes” Activity which was held together with Pot of Love Group to send moral and support to soldiers and police men 

who were injured during their duties at Pramongkutklao Hospital, Bangkok.

10. “Muang	Thai	Volunteer	 for	Your	Smiles”	Activity that fulfilled children with blindness by treating them lunch and donating school  

supplies for The Bangkok School for Blindness.
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ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

กำรสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชำติไทย
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย ท้ังประเภทชายและหญิง ผ่านสมาคมฟุตบอลแห่ง 

ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยเห็นถึงความส�าคัญของกีฬาว่าจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศได้ตั้งแต่ระดับเยาวชน เนื่องจาก

การกีฬาจะช่วยให้เด็กเกิดสมาธิ มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักค�าว่าแพ้ ชนะ และอภัย อีกทั้งกีฬายังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเป็น 

ประโยชน์ และไม่ไปข้องเก่ียวกับอบายมุขต่างๆ กีฬาจึงเป็นส่วนส�าคัญในการหล่อหลอมบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย โดยปัจจุบัน 

กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก และเป็นศูนย์รวมของพลังความศรัทธาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ เป็นเสมือน 

ความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน การได้ร่วมสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย และการสนับสนุนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย จึงเป็นอีกหนึ่งความ 

ภาคภูมิใจของชาวเมืองไทยประกันภัยทุกคน

อนึ่ง การสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เป็นหน่ึงในนโยบายการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมด้านกีฬา ท่ีบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมาอย่าง 

ต่อเน่ือง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้กีฬาช่วยสร้างความสุขและรอยย้ิมมาสู่คนไทยและสังคมไทย ปี 2558 ที่ผ่านมา ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย  

ชุดใหญ่ ได้สร้างความส�าเร็จ และความภูมิใจแก่คนไทยอย่างมากมาย ซึ่งผลงานอันเป็นประวัติศาสตร์ ได้แก่

•	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน	2015
 หรือ AFF Women’s Championship 2015 ระหว่างวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2558 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งคณะนักกีฬาประสบความส�าเร็จในการแข่งขัน

ดังกล่าว คว้าแชมป์รายการน้ีมาครอง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยท้ังประเทศ ทั้งยังเป็นรางวัลที่การันตีว่าทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ เป็นเบอร์ 1  
ของอาเซียน และพร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งเป็นรายการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก

•	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก	2015
 หรือ FIFA Women’s World Cup 2015 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม-20 มิถุนายน 2558 ณ ประเทศแคนาดา ซึ่งมีประเทศท่ีเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 24 ทีม  

แบ่งการแข่งขันเป็น 6 สาย ประเทศไทยอยู่สายบี ร่วมกับ เยอรมนี โกตดิวัวร์ และนอร์เวย์ ซึ่งทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ สามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับ
ใจแฟนบอลชาวไทย รวมทั้งได้สร้างชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีการแข่งขันระดับโลก โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ สามารถคว้าชัยชนะ 
ในการแข่งขนัฟุตบอลโลกได้เป็นครัง้แรก คว้า 3 แต้มของการแข่งขนัครัง้ประวัตศิาสตร์น้ี และจบการแข่งขนัรอบแรกในอนัดบั 17 จากจ�านวน 24 ประเทศท่ีเข้าร่วมแข่งขนั  
นับเป็นก้าวแรกแห่งความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่ ที่สร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้งยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ 
เยาวชนทั้งหญิงและชาย รวมทั้งในกีฬาประเภทอื่นๆ ที่จะฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้ก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันระดับโลก และสร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ในฐานะ
ตัวแทนทีมชาติไทย

•	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงปรีโอลิมปิก	รอบคัดเลือก	รอบสอง
 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-22 กันยายน 2558 ณ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในการแข่งขันโอลิมปิก หรือ  

ริโอเกมส์ 2016 ท่ีประเทศบราซิล แม้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ จะไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่การแข่งขันโอลิมปิก แต่สามารถท�าผลงานเป็นที่ประทับใจ 
ของแฟนบอลคนไทยทั้งประเทศ

กำรสนับสนุนสโมสรกำรท่ำเรือ เอฟ.ซี.
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับกับการด�าเนินนโยบาย เพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทย โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลให้มีศักยภาพ 

และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาเป็นผู้สนับสนุนสโมสรการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่ง

เป็นสโมสรฟุตบอลเก่าแก่ที่อยู่คู่กับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทยมายาวนาน มีผลงานในอดีตซึ่งได้สร้างนักฟุตบอลเข้าสู่ทีมชาติไทยมา

แล้วหลายคน รวมทั้งได้ร่วมสร้างความส�าเร็จและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันรายการส�าคัญต่างๆ

การสนับสนุนดงักล่าว นอกจากจะเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุวงการกีฬา และยังเพ่ือพัฒนานกัฟุตบอลชายภายใต้สโมสรฯ ให้มศัีกยภาพ และพร้อมส�าหรับ 

การรับใช้ทีมชาตไิทยในรายการแข่งขนัต่างๆ แล้ว บรษิทัฯ ได้วางกลยุทธ์การด�าเนนินโยบายกิจกรรมเพ่ือสงัคมสูช่มุชนทีอ่ยู่ในพ้ืนของสโมสร คอื คลองเตย 

เพ่ือให้การส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาเดก็/เยาวชน ในพ้ืนที ่ให้เตบิโตเป็นประชากรทีด่ ีมคีณุภาพ สามารถเป็นก�าลงัหลกัในการพัฒนาประเทศ พร้อมๆ 

กับการสนับสนุนครอบครัว ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง และพร้อมให้การดูแล สนับสนุน ให้การอบรมสั่งสอนเด็กๆ ในชุมชนของตนเอง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)
รำยงำนประจ�ำปี 2558066



Corporate Social Responsibilities for Sustainability

Thai National Football Team
Muang Thai Insurance Public Company Limited has been sponsoring Thai Football Team both male and female through The Football 

Association of Thailand under The Patronage of His Majesty the King because it sees the importance of sport that helps develop abilities 

of people in the country at their young ages.  Sport makes children concentrate, have discipline and understand the words: win, lose 

and forgive.  Sport also encourages children to use their free time doing good things and avoid temptations, so sport is the main factor 

in developing quality people for Thailand.  Football is now very popular in Thai society and centralizes faith of every Thai people.  It also 

represents dignity of all Thai people.  Being part in supporting Thailand Women National’s Football Team and Thailand Men National’s 

Football Team is the pride of us - Muang Thai Insurance Public Company Limited.

In addition, the sponsorship of Thailand Women National’s Football Team is one of social responsibility policies on sport aspect that the 

Company has been constantly carrying out under an objective of using sport in creating happiness and smile for Thai people and society.  

In 2015, Thailand Women National’s Football Team accomplished and made Thai people proud of their historical achievement as follows.

•	 Women’s	Asian	Cup	2015
 or AFF Women’s Championship 2015 was held during 1-10 May 2015 at Socialist Republic of Vietnam where the football team won the championship 

making all Thai people proud.  The prize guaranteed that Thailand Women National’s Football Team was the best team in Asian, and the team was ready 
to compete in the Women’s World Cup, the biggest international football competition.

•	 Women’s	World	Cup	2015
 or FIFA Women’s World Cup 2015 was held during 27 May-20 June 2015 at Canada where 24 countries joined the competition which was divided into 

6 groups.  Thailand was in group B together with Germany, Côte d’Ivoire and Norway.  Thailand Women National’s Football Team did very good job that 
impressed Thai fans and built up reputation for Thailand in world-class competition.  The Team won competition for the first time receiving 3 points from 
this historical match.  At the end of first round, they ranked no.17 among 24 countries.  It was the first successful step that made all Thai people who live 
inside and outside Thailand proud.  This accomplishment also inspired both female and male youths and other athletes to train and develop themselves 
to achieve in the world-class competition and gain reputation for Thailand as the country’s representatives.

•	 Women’s	Olympic	Football	(Asian	final	qualification	2nd	round)	
 Was held during 14-22 September 2015 at The Republic of the Union of the Myanmar where the participants were competed to be selected to join 

Olympic Football Competition or Rio Olympic Games 2016 at Brazil.  However, Thai National Football Team could not go through the qualification round, 
their works was impressive to all Thai football fans.

 

Port F.C. Sponsorship
Muang Thai Insurance has placed importance onto the policy that 

develops Thai sport industry especially football to be more efficient and 

well-known in the country and the world.  In 2015, the Company had 

considered sponsoring Port F.C. which is one of primitive football clubs  

in Thai league for a long time and had achieved in developing many Thai  

National footballers in the past.  It also took part in building successes and reputation for Thailand in many famous competitions.

Such sponsorship was not only for promoting and supporting sport industry but also aiming to develop male footballers under the Port 

F.C. to have more potential and be ready to serve Thai National Football Team in various matches.  The Company also planned to conduct 

social responsibility activities in Klong Toei area where the Football Club was located in order to promote, support and develop children 

and youth in such area to be good and quality persons who will the mainstream in developing country, to support their families and to 

strengthen their community in which the children will be taken care of, supported and instructed.

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
Remuneration of the Directors and the Executives

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558
ค่าบ�าเหน็จ 10,000,000 บาท1

ค่าตอบแทนประจ�า และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6,270,000 บาท

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

และก�าหนดค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนประจ�า

และค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ (บาท)

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

2. นายยุตติ  ล�่าซ�า2 480,000.00 - - 480,000.00

3. นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์3 360,000.00 - - 360,000.00

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

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

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

7. นายโอฬาร  วีรวรรณ4 360,000.00 - 40,000.00 400,000.00

8. นายบรรยง  พงษ์พานิช 360,000.00 - 30,000.00 390,000.00

9. นายแกรี่  ลี  คริสท์ 360,000.00 - - 360,000.00

10. นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย 360,000.00 120,000.00 40,000.00 520,000.00

11. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

13. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00

14. นางมรกต  ยิบอินซอย3 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

15. นางปุณฑริกา  ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00

     รวม 5,880,000.00 280,000.00 110,000.00 6,270,000.00

1	 จ่ายจากผลการด�าเนินงานปี	2557	ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559
3	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ	แทนนายยุตติ		ล�่าซ�า	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2559
4	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559

คณะอ�านวยการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท ในปี 2558
- บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 63.85 ล้านบาท

- บรษิทัได้จ่ายค่าตอบแทนอืน่ เช่น เงินสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี ค่าประกันสงัคม ค่าพาหนะ ค่าวชิาชพี และเงนิส�ารองเกษยีณอายุ ส�าหรับผูบ้รหิาร 

รวมทั้งสิ้น 13.86 ล้านบาท
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Remuneration of the Directors and the Executives

Remuneration for the Directors for the year 2015
Director’s Bonus 10,000,000 Baht1

Fixed Remuneration Fee and Meeting Fee for the Directors 6,270,000 Baht

List of Directors Board of Directors Audit Committee Nomination and 

Remuneration 

Committee

Fixed Remuneration 

Fee and Meeting Fee 

for the Directors (Baht)

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

2. Mr. Yutti  Lamsam2 480,000.00 - - 480,000.00

3. Mr. Jingjai  Hanchanlash3 360,000.00 - - 360,000.00

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

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

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

7. Mr. Olan  Viravan4 360,000.00 - 40,000.00 400,000.00

8. Mr. Banyong  Pongpanich 360,000.00 - 30,000.00 390,000.00

9. Mr. Gary  Lee  Crist 360,000.00 - - 360,000.00

10. Mr. Chusak  Direkwattanachai 360,000.00 120,000.00 40,000.00 520,000.00

11. Mr. Asoke  Wongcha-um 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

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

14. Mrs. Morakot  Yipinsoi3 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

Total 5,880,000.00 280,000.00 110,000.00 6,270,000.00

1	 Paid	from	2014	performance	which	was	approved	at	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders.
2	 Resigned	from	the	Director	on	January	1,	2016
3	 Had	been	appointed	as	the	Director	to	replace	Mr.	Yutti		Lamsam	on	January	1,	2016
4	 Resigned	from	the	Director	on	February	24,	2016

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

Remuneration of the Director in 2015
- The Company paid salary and bonus to the Directors in total 63.85 Million Baht

- The Company paid other remunerations such as provident fund, social security, car allowance, professional fees and retirement  

benefits to the Directore in total 13.86 Million Baht
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
Remuneration of the Directors and the Executives (Continued)

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2558

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จ�านวนเงิน (บาท)

1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี นางสาวสมใจ  คุณปสุต/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 800,000

2 ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส - 3 ไตรมาส นางสาวสมใจ  คุณปสุต/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 600,000

รวม 1,400,000

ค่าบริการอื่นปี 2558

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ
จ�านวนเงิน (บาท)

จ่ายระหว่างปี จะจ่ายในอนาคต

1 ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงนิกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยงงวด 6 เดือน และประจ�าปี

นางสาวสมใจ  คุณปสุต/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 150,740 350,000

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

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานจ�านวน 1,196 คน และมีค่าตอบแทนจ�านวน 755.6 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ
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Remuneration of the Directors and the Executives

Auditor’s Remuneration
Audit fees in 2015

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

1 Audit the annual financial statements Ms. Somjai  Khunapasut/EY Office Limited 800,000

2 Review the quarterly financial statements  - 3 quarters Ms. Somjai  Khunapasut/EY Office Limited 600,000

Total 1,400,000

Non-Audit Fees in 2015

No. Type of Services Name

Amount (Baht)

Paid during 
the year

To be paid 
next year

1 Review half-year and audit annual risk-
based capital reports

Ms. Somjai  Khunapasut/EY Office Limited 150,740 350,000

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

Employees’ Compensation
As at 31 December 2015, the Company had 1,196 employees and their compensation of Baht 755.6 million.  The compensation includes 

salaries, wages, over-times, bonuses, provident fund, other welfare and benefits.
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
Related Party Transactions (Continued)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายการ 

ระหว่างกันท่ีเกิด เป็นรายการที่สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติทั่วไป ตามกลไกตลาดท่ีมีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ การลงทุนในประเภทต่างๆ อาทิ  

เงินฝากธนาคาร และการถือหุ้นในบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในประเภทการลงทุน  

ในด้านการประกันภยั รายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้ อาทิ เบีย้ประกันภัย ค่าสนิไหมทดแทน ค่าจ้างค่าบ�าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัเป็นไปตาม 

ลกัษณะและวิธีปฏิบตัใินการด�าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัฯ เพ่ือการเตบิโตของธุรกิจซึง่มุง่เน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคูค้่าพันธมติร กรณีการเรยีกร้อง 

สินไหม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาสินไหมที่เป็นมาตรฐาน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกรายของบริษัทฯ ทั้งน้ีการท�า

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นส�าคัญ

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันน้ันมกีารก�าหนดเง่ือนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่มเีงือ่นไขไม่แตกต่างจากบคุคลภายนอก  

และไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระท�ารายการระหว่างกันใดๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ท�ารายการระหว่างกัน แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก  

โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

และคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ จะ 

ด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดแูลกจิการท่ีดขีองบรษิทัฯ และโดยให้เป็นไปในราคายุตธิรรมตามสภาพตลาดในลกัษณะธุรกิจทัว่ไป 

นอกจากน้ีบรษิทัฯ จะปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ข้อบงัคบั ประกาศ ค�าสัง่ หรอืข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล

การท�ารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ทั้งน้ีหากมีรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ

074
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558



Related Party Transactions

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

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Factors and Risk Management
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Risk Factors and Risk Management

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายท่ีก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตาม

แนวทางที่ก�าหนดไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร 

และส่งหน่วยงานก�ากับดแูลเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังให้แน่ใจว่าการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ ด�าเนนิการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 

ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

The Company has provided the comprehensive risk management per the notification of the Office of Insurance Commission (OIC) on the  

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

B.E. 2551 (2008).  The Board of Directors has assigned the Risk Management Committee to define the policies with the approval  

from the Board of Directors and assigned the Risk Management Department to communicate the defined policies and monitor  

within the Company in order to comply with the guideline and to continuously report to the Board of Directors.  The risk management  

policy has been set in writing and submitted to the Office of Insurance Commission (OIC) annually, also to ensure that the risk  

management of the Company has been implemented appropriately per the policy requirement and conformed to the Company’s  

strategies.  In addition, to be assured that the policy thoroughly covers the risks and the important issues of the Company by classifying 

types of risk as follows:

1. Strategic Risk

2. Insurance Risk

3. Liquidity Risk

4. Operational Risk

5. Market Risk

6. Credit Risk
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงจากการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ แผนการด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงานหลักท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง และน�าเสนอผลให้กับผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังสายงานและฝ่ายงานที่เก่ียวข้องเป็นระยะๆ โดยในการตัดสินใจในเรื่อง 

ท่ีส�าคัญ จะให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ และเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอนและสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทันต่อ 

สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

•	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการก�าหนดราคา	

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทาน 

ความเหมาะสมของความคุม้ครอง รวมทัง้ได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยท่ียอมรบัโดยทัว่ไปในการก�าหนดอตัราเบีย้ประกันภัย เพ่ือให้แน่ใจ

ว่าอัตราเบี้ยประกันภัยที่ก�าหนดขึ้นเพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ เมื่อมีการน�าไปใช้แล้วจะติดตามผลการด�าเนินงานของผลิตภัณฑ์ 

แต่ละตัว เพื่อพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และอย่างไร

 นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อใช้ในการประเมิน

ความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมส�าหรับการด�าเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตาม 

ความคาดหวัง

•	 การขายและการบริหารช่องทางการจ�าหน่าย

 การขายและการบริหารช่องทางจ�าหน่ายมีความส�าคัญต่อการแสวงหาและควบคุมรายได้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในด้าน

จ�านวนเงินและสัดส่วนของเบี้ยประกันภัย ฝ่ายขายจะท�าหน้าท่ีหลักในการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและช่องทางการขายทั้งหมด รวมทั้ง 

ช่วยในการประสานงานอื่นๆ เพ่ือให้แน่ใจว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ ในการน้ี ฝ่ายขายจะต้องติดตามยอดขายของช่องทาง 

ท่ีรบัผดิชอบและรายงานให้กบัผูบ้รหิารสายงานอย่างสม�า่เสมอ รวมท้ังมกีารติดต่อสือ่สารปัญหาและอปุสรรคจากภายนอกให้กับหน่วยงานภายใน

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
 หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากความผนัผวนของความถ่ี ความรนุแรง และเวลาทีเ่กิดความเสยีหายทีเ่บีย่งเบนจากสมมตุฐิานทีใ่ช้ในการก�าหนดอตัรา

เบี้ยประกันภัย การค�านวณเงินส�ารอง และการพิจารณารับประกันภัย

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

•	 การพิจารณารับประกันภัย

 บรษิทัฯ จะพิจารณาอย่างละเอยีดถึงระดบัความเสีย่งภยัทีรั่บโอนว่าอยู่ในระดบัทีบ่ริษทัฯ รับเสีย่งได้หรอืไม่ โดยองิจากคูม่อืและอตัราเบีย้ประกัน

ภัยที่ก�าหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และประเภทของ

ความเสี่ยง ส�าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงล�าพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอนความเสี่ยงต่อไป

ยังผูร้บัประกันภัยต่อ ผ่านสญัญาประกันภัยต่อท้ังวิธีท่ีเป็นสญัญาล่วงหน้ารายปี และวิธีทีเ่ป็นการท�าเฉพาะราย ซึง่การเลอืกผูร้บัประกนัภัยต่อจะ

พิจารณาท่ีความมัน่คงทางการเงินเป็นอนัดบัแรก นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยังมกีารบรหิารพอร์ตการรบัประกันภยัให้มสีดัส่วนของการประกันภัยต่างๆ 

อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและเป้าหมายของบริษัทฯ

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

1. Strategic Risk
 Strategic Risk means the risk which may arise from the determination of policies, strategies, business plans and the improper imple-

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

	 Risk	Management	Guideline	

 The Corporate Strategy and Business Development Group has main responsibility for the continuous monitoring, study, analysis  

and research on the strategic risk factors and the results will be presented to the top management, including the related groups and 

departments on the periodic basis.  All the important issues will be prudently discussed among all of the related parties in order to 

reach the best solution among the changing environment.

•	 Product	Development	and	Premium	Pricing

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

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

accepted actuarial methods to determine the premium rate to ensure that the premium rate is adequate, suitable and competitive.  

Once launched, each product performance will be monitored to see if there is any necessity to revise the coverage or premium rate.

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

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

volume target can be achieved.

•	 Sales	and	Distribution	Channel	Management

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

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

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

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

Head.  The problem and obstacle will be identified and communicated among all related functions to ensure that such problem 

will be solved efficiently.

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

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

	 Risk	Management	Guideline

•	 Underwriting

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

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

higher than the Company can retain will be ceded to the reinsurers, through annual treaty reinsurance contract and facultative 

reinsurance, which the Company will select the reinsurers by considering their financial stability as the first priority.  The Company 

also prudently manages the proportion of insurance portfolio, for both underwriting result and in line with the strength and the target 

of the Company.
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

•	 การจัดการสินไหม	และการส�ารองค่าสินไหมทดแทน

 ในการตั้งเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไป ค�านวณและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภยัทีไ่ด้รบัอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดแูล มกีารตดิตามและวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงของเงนิส�ารอง มกีารจดัตัง้คณะกรรมการพิจารณา

สินไหมประกันภัยทั่วไป พิจารณาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส�ารองของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าเงินส�ารองที่ตั้งไว้อยู่

ในระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

 บริษัทฯ ได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และ

จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการก�ากับการประกันภัยต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอ�านวยการบริหาร และคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ตามล�าดบั โดยประกอบด้วยกระบวนการคดัเลอืกแผนประกันภัยต่อทีเ่หมาะสม การน�าไปปฏิบตัใิช้ การตรวจสอบและตดิตาม การทบทวน  

การควบคุม และการจัดท�าเอกสารท่ีเก่ียวข้องการประกันภัยต่อของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ต้นทุนทาง 

การเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับ 

ลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

 บริษัทฯ มีการก�าหนดขีดจ�ากัดการกระจุกตัวส�าหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น

1. ก�าหนดการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อที่เข้าร่วมในสัญญาประกันภัยต่อ โดยค�านึงถึงขนาดของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วนที่

จดัสรรให้กับผูร้บัประกันภัยต่อแต่ละราย โดยพิจารณาล�าดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงนิของผูรั้บประกันภัยต่อประกอบด้วย เพ่ือป้องกันการ 

กระจุกตัวที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป

2. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้น�าในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

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

หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

•	 การบริหารเงิน

 เพ่ือรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ

รักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีที่ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสด 

ประจ�าวันท่ีมีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพ่ือให้เพียงพอต่อการช�าระหนี้สินท่ีถึงก�าหนด ท�าให ้

เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ

 จากการที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและ 

การด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ส�าหรับอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาประเมิน 

ต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี ซึ่งเป็นอัตราส่วนหนึ่งของเกณฑ์เชิงปริมาณท่ีใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการท่ีบริษัทฯ  

ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างช�าระได้ โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 80 โดย ณ สิ้นปี 2558 อัตราส่วนเบี้ย

ประกันภัยค้างช�าระยังมีอัตราส่วนสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าว

•	 การบริหารการลงทุน

 บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหนี้สินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสม และดูแลให้มีสินทรัพย์

สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

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

•	 Claim	Management	and	Claim	Reserve

 Reserves are calculated based on the widely-accepted actuarial methods and certified by the licensed actuary.  The Company has 

been regularly monitoring and analyzing the changes of reserves, has set up the Non-Motor Claims Committee and has regularly 

considered the factors which may affect the set up of Company’s reserves in order to ascertain that all reserves are justifiable and 

adequate for the Company’s liability toward the Insured in the future.

•	 Reinsurance	Management	Strategy

 The Company has provided the reinsurance management strategy in writing and conformed to the rules and regulations of the  

Office of Insurance Commission (OIC), which is part of the risk management framework of the Company and must be approved by  

the Reinsurance Committee, Risk Management Committee, Executive Committee and the Board of Directors, respectively.  The strategy 

consists of selecting suitable reinsurance plan, implementing, auditing and monitoring, reviewing, controlling and providing related 

reinsurance documents by considering the Company’s risk appetite, financial cost compares with liquidity, tendency of reinsurance 

market and the Company’s business plan which are suitable for the characteristic, size and complexity of the Company’s business.

•	 Concentration	Risk

 The Company has set the limit of concentration for the risk with each reinsurer as follows:

1. To set the concentration level of the reinsurers who participate in the reinsurance treaty by considering the size of the treaty, 

financial rating and share to be allocated to each reinsurer to prevent the concentration risk that may arise from the particular 

reinsurer.

2. To consider appropriate share to be allocated to the reinsurer who will be the leader in each treaty to be suitable with the size 

of risk to be ceded.

3. Liquidity Risk
 Liquidity risk means the risk which may arise from the Company’s inability to pay the debt or obligation which becomes due, because 

of the inability to convert the assets into cash or cannot obtain adequate source of fund or can obtain the required source of fund but 

at higher cost which is not acceptable.

	 Risk	Management	Guideline

•	 Financial	Management

 To maintain adequate liquidity, the Company has invested in highly liquid assets.  The efficient financial management allows the 

Company to consistently maintain cash or cash equivalent at an appropriate level.  In case of a big claim arises which the total amount  

to be paid is likely to exceed the daily cash on hand, the Finance Department will immediately notify Investment Department in advance  

to adequately liquidate the investment assets to meet such demand of cash and to make sure that the liquidity risk is under control.

•	 Premium	Receivable	Management

 As the Office of Insurance Commission (OIC) has set up the guideline for monitoring and controlling the financial status and the 

operation of the Non-Life insurance companies by using quantitative and qualitative measure, the ratio of premium 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%.  At the end of 2015, the ratio of premium receivable was higher than the above 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.
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

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

เกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก

 

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

•	 การจัดท�ารายงานและประเมินความเสี่ยงตามกรอบ	CRSA:	Control	and	Risk	Self	Assessment

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร โดยมกีารจดัท�ารายงานและประเมนิความเสีย่งภายใต้กรอบ CRSA: Control and 

Risk Self Assessment ในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเช่น กระบวนการรับประกันภัย และการบวนการจัดการสินไหมทดแทน  

ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกน�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจากการ 

ประเมินแล้ว หากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง เจ้าของความเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรในการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง และเมื่อมีการน�าไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินการให้กับฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

องค์กรภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด ส�าหรับความเสี่ยงท่ีเป็นความเสี่ยงร่วมขององค์กร จะมีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะเรื่องข้ึนมา 

ด�าเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

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

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

ด�าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก  

รวมถึงได้ท�าการทดสอบแผนดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยระบบงานท่ีส�าคัญท่ีได้รับการจัดอันดับ

ความจ�าเป็นเร่งด่วน 4 ล�าดับแรกคือ

1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และการรับแจ้งเหตุ)

2. บริการด้านสินไหมรถยนต์

3. บริการด้านสินไหมทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด

4. บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  

ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

•	 การลงทุน

 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการก�าหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline: IMG)  

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในคู่มือจะก�าหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจ�ากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ  

ซึ่งพิจารณาก�าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนท่ีต้องด�ารงไว้

ตามกฎเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision)

 ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี  

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจ�าลองต่างๆ เช่น  

การวัดค่าความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนกับพอร์ตการลงทนุโดย Value at Risk และการวัดค่าความเสยีหายภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิStress Test 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงด้านลงทุน ได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

 บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายน�าเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency)
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Risk Factors and Risk Management

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

or from external factors.

	 Risk	Management	Guideline

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

 The Company has continuously emphasized on the operational risk management by providing risk report and assessment under CRSA 

framework (Control and Risk Self Assessment) in the main operation of the Company such as the process of income acquire from  

underwriting and the process of claim management.  The result of risk assessment has been presented to the Company’s President  

and Chief Executive Officer and the Risk Management Committee.  Risk owner will jointly determine the risk response measure with  

the Risk Management Committee after the assessment has been done.  Once the measure has been implemented, the risk owner  

must report the progression and performance to the Risk Management Department within the stipulated time.  The specific working  

team will be set up to monitor the joint corporate risk and improve the work process to be more concise and efficient all the time.

•	 Business	Continuity	Plan:	BCP

 The Company has prepared the Business Continuity Plan (BCP) for the important systems to retrieve the operation to return to the 

normal situation which will assist the business to operate continuously in case of business interruption.  Also, the plan has been 

tested in order to prepare for the emergency situation which may arise.  There are four predominant systems which have been 

ranked according to the priority as follows:

1. Call Center service (Customer service through telephone and claim notification)

2. Motor claim service

3. Property and casualty claim service

4. Personal accident claim service

5. Market Risk
 Market Risk means the risk which may arise from the change in the market price of the invested assets, interest rate, exchange rate, 

equity price and commodity price.

	 Risk	Management	Guideline	

•	 Investment

 The Company controls its investment activity by having the Investment Management Guideline (IMG) in writing which lays down 

the investment framework and direction for each calendar year.  Limits are set for every class of investment assets, taking into 

consideration the target returns on investment and desired level of liquidity and the impact on the Company’s capital requirement 

under the risk-based capital supervision.

 The Investment Department has closely monitored and reported the investment performance to the top management including 

the Investment Committee.  In addition, the Risk Management Department has participated in the investment risk assessment by 

using several methods and models such as to measure the potential loss to the investment portfolio by using Value at Risk 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 has no policy to invest in neither derivative nor the foreign currency.
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

6. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
 หมายถึง ความเสีย่งท่ีเกิดจากคูส่ญัญาไม่สามารถปฏิบตัติามภาระท่ีตกลงไว้กบับรษิทัฯ รวมถึงโอกาสทีคู่ส่ญัญาจะถูกปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถือ 

(Credit Rating)

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยง	

•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ

2. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นท่ียอมรับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท 

ผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึ่งจัดท�าโดยสถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ เช่น S&P และ A.M. Best  

โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีการก�าหนดล�าดับความน่าเชื่อถือ ขั้นต�่าส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อตามสัญญาที่อยู่ใน

ต่างประเทศไว้ดังนี้

 - S&P ขั้นต�่า A-

 - A.M. Best ขั้นต�่า A-

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นจะต้องใช้ผู้รับประกันภัยต่อท่ีมีล�าดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่ก�าหนด ต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอนเป็น

กรณีพิเศษ ส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อที่อยู่ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ตามเกณฑ์ 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทฯ ก�าหนดไว้

3. มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มีมาตรฐาน

4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน

 บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มีหน้าที่พิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม�่าเสมอเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

การลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้น�าเงินไปลงทุน 

ในหลกัทรพัย์ประเภทต่างๆ คดิเป็นสดัส่วนของ Portfolio โดยแยกตามระดบัความเสีย่งของ Credit Rating รวมทัง้บริษทัฯ ไม่มนีโยบายการลงทนุ

ในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต�่ากว่า A-

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น และการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

ของผู้ถือหุ้น จึงได้น�าหลักการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการจัดท�า 

การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ และกรณีต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�าเนินงาน  

และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น แล้วน�าผลจากการศึกษา 

มาวางแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ก�าหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ได้จัดท�าข้ึน สามารถสรุปได้ว่าระดับเงินกองทุน 

ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่เพียงพอ และยังคงสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�าหนดไว้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้
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Risk Factors and Risk Management

6. Credit Risk
 Credit Risk means the risk which may arise from the counterparties cannot comply with the agreed obligations with the Company 

including the opportunity which the counterparties may be downgraded on their credit rating.

	 Risk	Management	Guideline

•	 Reinsurance	Selection	Criteria	

1. Have acceptable reputation on both domestic and overseas reinsurance markets.

2. Have the secured and acceptable financial position with the minimum Reinsurer’s Financial Rating prepared by S&P 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 : minimum A-

 - A.M. Best : minimum A-

 In case that there is reinsurance ceded to any reinsurer which does not meet the minimum criteria of the Financial Security 

Rating, the approval must be taken as special case.  For domestic reinsurers, their Capital Adequacy Ratio (CAR) must meet 

the requirement stipulated by the Office of Insurance Commission (OIC) and the Company

3. Having the clarity in the accounting system and the document.

4. Having good claim recovery payment history

•	 Consideration	of	Credit	Rating	for	Investment

 The Investment Committee is responsible to consider and review various influential factors regularly in order to accompany the 

Company’s consideration in investment and control the investment to be in line with scope and regulation of the Office of Insurance 

Commission (OIC) which is a significant mechanism of investment and the Company’s asset management.  The Company has 

invested in various securities which their portfolio has been classified by credit rating.  Also, the Company has no policy to invest 

in below A- credit rating counterparties.

Risk in Investment of the Shareholders and Capital Management based on Risk Level
Apart from risk managements mentioned above, the Company has been aware of risks that might affect investment of the shareholders.  

So, principal of Capital Management based on Risk Level has been applied in risk management by defining the risk appetite for capital 

fund which will be used as a guideline for maintaining Company’s capital level during its business operation.  In addition, stress test had 

been done for analyzing incidents and events, once they occur, they might negatively affect the Company’s operation and capital such as 

huge amount of claim payment, natural disasters and loss in investment, etc.  Therefore, result of the study will be used for planning and 

setting strategies of the Company such as underwriting strategy, reinsurance strategy and investment strategy, etc.

On December 31, 2015, the Company had the Capital Ratio required by law higher than the minimum requirement of the Office of Insurance 

Commission (OIC).  Proven by result of the stress test, it could be concluded that capital level of the Company is adequate and higher than 

the requirement prescribed by law and can withstand severe incidents as set in the assumption.
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรรับประกันวินำศภัยทุกประเภท ทั้งกำรรับประกันภัยทำงตรง และกำรรับประกันภัย 

ต่อผ่ำนช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยครอบคลุมทุกช่องทำง ทั้งช่องทำงตัวแทน (Agent) นำยหน้ำ (Broker) ธนำคำร (Bancassurance) ทำงโทรศัพท์  

(Telemarketing) ลูกค้ำติดต่อบริษัทฯ โดยตรง (Walk In) ขำยผ่ำนอินเตอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ โดยจัดประเภทของกำรรับประกันภัยที่มีให้บริกำร 

ออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1.	 การประกันภัยทรัพย์สิน
 ให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทั้งส่วนบุคคล และภำคธุรกิจ โดยมีประเภทกำรรับประกันภัย และแผนกำรรับประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองท่ีแตกต่ำง  

และหลำกหลำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เอำประกันภัยที่แตกต่ำงกันในแต่ละภำคส่วน

2.	 ประกันภัยรถยนต์
 ให้ควำมคุม้ครองรถยนต์ ตลอดจนควำมรบัผดิท่ีเกิดจำกกำรใช้รถยนต์ ประกอบด้วยประกันภัยรถยนต์ภำคบังคบั และประกันภยัรถยนต์ภำคสมคัรใจ 

ซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนควำมคุ้มครองที่หลำกหลำย ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพำะภัยที่ให้เงินชดเชยค่ำเดินทำงระหว่ำงรถยนต์เข้ำอู่ซ่อมจำกอุบัติเหตุ  

กรณีผูข้บัขีร่ถยนต์เป็นฝ่ำยถูก และคุม้ครองรถเสยีหำยจำกน�ำ้ท่วม เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูเ้อำประกันภยัท่ีแตกต่ำงกันได้อย่ำง

ครบถ้วน

3.	 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 ให้ควำมคุม้ครองผูป้ระกอบกำรโดยมปีระเภทกรมธรรม์ประกันภยัครอบคลมุท้ังกำรขนส่งสนิค้ำทำงทะเล ทำงอำกำศ กำรขนส่งสนิค้ำภำยในประเทศ 

ประกันภัยควำมรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ

4.	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
 คุ้มครองกำรสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภำพ ตลอดจนค่ำรักษำจำกอุบัติเหตุและกำรเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งลูกค้ำรำยเดี่ยว ลูกค้ำกลุ่ม  

และลูกค้ำองค์กร มีแผนประกันภัยมำกกว่ำ 100 แผน ให้ลูกค้ำได้เลือกท�ำประกันภัยตำมควำมต้องกำร

5.	 ประกันภัยวิศวกรรม
 ส�ำหรับผู้รับเหมำก่อสร้ำง ผู้รับเหมำติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนรับประกันภัยควำมเสียหำยต่อเคร่ืองจักร เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

หม้อก�ำเนิดไอน�้ำและถังอัดควำมดัน

6.	 ประกันภัยความรับผิดและอื่นๆ
 ประเภทประกันภยัท่ีนอกเหนอืจำก 5 กลุม่ข้ำงต้น เช่น ประกันภยัควำมรบัผดิตำมกฎหมำยต่อสำธำรณชน ประกันภยัผูเ้ล่นกอล์ฟ ประกันภัยควำมซือ่สตัย์  

ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยำน ฯลฯ

7.	 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
 เป็นประเภทกำรรับประกันภัยเฉพำะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจ ท่ีมีควำมต้องกำรท�ำประกันภัยท่ีไม่มีในตลำดท่ัวไป เช่น  

กำรประกันภยัก่อกำรร้ำย (ส�ำหรบัธุรกิจขนำดใหญ่) ประกันภยัสนิเชือ่ทำงกำรค้ำ ประกันภัยควำมรับผดิของกรรมกำรและเจ้ำหน้ำบริหำรของบรษิทั ฯลฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Business Characterist ics
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Business Characteristics

Muang Thai Insurance Public Company Limited has been conducting the business by underwriting every type of Non-Life insurance through 

direct channel and various distribution channel such as agent channel, broker channel, bancassurance channel, telemarketing channel, 

walk-in channel and internet channel, etc.  Types of Company’s insurances 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 

insurances which have different coverages to serve different needs of the insureds in each segment.

2. Motor Insurance
 It covers the insured cars and liability arising from car usage.  The insurance consists of compulsory insurance and voluntary insurance.  

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 the insured during car reparation in case of being the right party and car damaged from flood in order to fully 

serve the insured’s needs.

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, 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 5 categories mentioned above, which consists of public liability insurance, fidelity guarantee insurance 

and bicycle insurance, etc.

7. Special Products 
 It is the special type of insurance which is developed to serve specific group of customer or business who needs the insurances that 

are not 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

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Shareholding Structure and Management

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

•	 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

•	 รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับ	ณ	วันที่	9	มีนาคม	2559

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

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

5 นายไพโรจน์		ล�่าซ�า 1,689,010 2.863

6 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ 1,529,193 2.592

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

8 นายประยุทธ		เอื้อวัฒนา 1,080,000 1.831

9 นายสาระ		ล�่าซ�า 967,326 1.640

10 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 941,078 1.595

บริษัทฯ	 ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการ	หรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	 เช่น	

การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอ�านาจจัดการ

•	 กำรประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

	 บริษัทฯ	ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	(Holding	Company)

•	 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	(Shareholders’	Agreement)

	 บริษัทฯ	ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(Shareholders’	Agreement)

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษัทฯ	ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบรษิทัฯ	อาจพจิารณาจ่ายเงนิปันผลประจ�าปีของบรษิทัฯ	โดยจะต้องได้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ		นอกจากนี	้คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด	แต่การจ่ายเงินปันผล	

จะต้องขึ้นอยู่กับผลก�าไร	แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี 2554 2555 2556 2557 2558*

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 0.75 งดจ่าย 5.24 5.80 6.30

* เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ก่อน
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Shareholding Structure and Management

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	types	of	share	except	the	ordinary	share.

•	 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

•	 Major	Shareholders

	 Top	ten	major	shareholders	as	at	March	9,	2016

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

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

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

3 Loxley	Plc. 3,197,937 5.420

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

5 Mr.	Pairote		Lamsam 1,689,010 2.863

6 Aberdeen	Small	Cap	Fund	 1,529,193 2.592

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

8 Mr.	Prayuth		Euawattana	 1,080,000 1.831

9 Mr.	Sara		Lamsam 967,326 1.640

10 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 941,078 1.595

The	Company	does	not	have	major	shareholders	who	influence	on	the	matters	which	significantly	affect	policy	formulation,	management	

or	business	operation	of	the	Company	such	as	nominating	candidate	to	be	elected	as	the	Director	who	has	authority	in	management.	

•	 The	Company	does	conduct	any	business	by	holding	shares	in	other	Companies

•	 The	Company	does	not	have	the	agreement	among	the	major	shareholders	on	the	matters	which	affect	the	issuance	and	the	proposal	

to	sell	securities	or	the	management	of	the	Company.

Issuance of Other Securities
The	Company	does	not	issue	other	securities.

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 2011 2012 2013 2014 2015*

Dividend	Payment	Rate 0.75 Omitted 5.24 5.80 6.30

* The dividend payment must be approved by the Annual General Meeting of the Shareholders no. 8/2016 on 28 April 2016.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

การจัดการ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังรายนามต่อไปนี้

	1.	 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า	 ประธานกรรมการ

	2.	 นายยุตติ		ล�่าซ�า1	 รองประธานกรรมการ

	3.	 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์2	 รองประธานกรรมการ

	4.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

	5.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

	6.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

	7.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ3	 กรรมการอิสระ

	8.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช	 กรรมการอิสระ

	9.	 นายแกรี่		ลี		คริสท์4	 กรรมการ

10.	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการอิสระ

11.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการอิสระ

12.	นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

13.	นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

14.	นางมรกต		ยิบอินซอย5	 กรรมการอิสระ

15.	นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

16.	นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์6	 กรรมการ

17.	นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ7	 กรรมการอิสระ

18.	นายพิลาศ		พันธโกศล8	 กรรมการอิสระ

19.	นายกฤษฎา		ล�่าซ�า9	 กรรมการ
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ แทน นายยุตติ  ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
3 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
4 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559
5 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายยุตติ  ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร  วีรวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
8 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางมรกต  ยิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมกำรที่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	ยกเว้น	นายบรรยง		พงษ์พานิช	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย		นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม		

นายสมเกียรต	ิ	ศริชิาตไิชย	นายกฤษฎา		จนีะวิจารณะ	และ	นายพิลาศ		พันธโกศล	ไม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่	และยกเว้น	นายแกรี	่	ล	ี	ครสิท์	และนายคมิ		ช	ี	ยิป		

ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้1

1 จากการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

1.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท	

ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือกรมธรรม์	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

3.	 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร	ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้บริหาร	

4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	การขยายกิจการ	การจัดหา	ขาย	หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

090
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558



Shareholding Structure and Management

Management
Management	Structure	

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

	1.	 Mr.	Photipong		Lamsam	 Chairman

	2	 Mr.	Yutti		Lamsam1	 Vice	Chairman

	3.	 Mr.	Jingjai		Hanchanlash2	 Vice	Chairman

	4.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Director

	5.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Director

	6.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Director

	7.	 Mr.	Olan		Viravan3	 Independent	Director

	8.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 Independent	Director

	9.	 Mr.	Gary		Lee		Crist4	 Director

10.	Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Independent	Director

11.	Mr.	Asoke		Wongcha-um	 Independent	Director

12.	Mr.	Kim		Chee		Yip	 Director

13.	Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Director

14.	Mrs.	Morakot		Yipintsoi5	 Independent	Director

15.	Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director

16.	Ms.	Chupun		Gowanit6	 Director

17.	Mr.	Krisada		Chinavicharana7	 Independent	Director

18.	Mr.	Pilas		Puntakosol8	 Independent	Director

19.	Mr.	Krisada		Lamsam9	 Director
1 Resigned from the Director on January 1, 2016
2 Had been appointed as the Vice Chairman to replce Mr. Yutti  Lamsam on January 1, 2016
3 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on February 24, 2016
4 Resigned from the Director on March 15, 2016
5 Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee on February 24, 2016
 Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
6 Had been appointed as the Director to replce Mr. Yutti  Lamsam on January 1, 2016 and resigned from the Director on February 24, 2016
 Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
7 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee to replce Mr. Olan  Viravan on February 24, 2016
8 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Audit Committee to replce Mrs. Morakot  Yipintsoi on February 24, 2016
9 Had been appointed as the Director to replce Ms. Chupun  Gowanit on February 24, 2016

Authorized	Signers	to	Bind	the	Company

Any	two	directors	jointly	sign	and	affix	the	Company’s	seal	except	Mr.	Banyong		Pongpanich,	Mr.	Chusak		Direkwattanachai,	Mr.	Asoke		

Wongcha-um,	Mr.	Somkiat		Sirichatchai,	Mr.	Krisada		Chinavicharana	and	Mr.	Pilas		Puntakosol	are	not	authorized	to	sign	and	except		

Mr.	Gary		Lee		Crist	and	Mr.	Kim		Chee		Yip	who	cannot	jointly	sign.1

1 As Revision of the Company Affidavit Certified by Department of Business Development, Ministry of Commerce, on March 10, 2016

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;
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Shareholding Structure and Management (Continued)

5.	 ร่วมประชุมคณะกรรมการ	แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง	 รวมท้ังคัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	

โดยผู้ถือหุ้น

6.	 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7.	 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

8.	 มีอ�านาจกระท�าการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 ประธาน

2.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการ

3.	 นางมรกต		ยิบอินซอย1	 กรรมการ

4.		 นายพิลาศ		พันธโกศล2	 กรรมการ

โดยมี	นางสาว	กนกธร		พรามไทย	ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการ
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางมรกต  ยิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ	

ของบริษัทฯ

4.	 พิจารณา	คัดเลือก	เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้ง

เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณาเปิดเผยรายการทีเ่ก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

6.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3	ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ

6.4	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6	จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ	(Charter)

6.8	รายการอ่ืนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

8.	 ทบทวนการลงทุนหรอืธุรกรรมใดๆ	อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ฐานะทางการเงนิ	และความมัน่คงของบรษิทัฯ	ตามข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ

9.	 รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

10.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and 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.

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.	 Mrs.	Morakot		Yipintsoi1	 Member
4.	 Mr.	Pilas		Puntakosol2	 Member

By	having	Ms.	Kanoktorn		Pramthai,	First	Vice	President,	Internal	Audit	Office,	as	the	Secretary
1 Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee on February 24, 2016
2 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Audit Committee to replace Mrs. Morakot  Yipintsoi on February 24, 2016

Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Audit	Committee
1.	 To	review	the	Company’s	financial	reporting	process	to	ensure	that	it	is	accurate	and	adequate;
2.	 To	review	the	Company’s	internal	control	system	and	the	internal	audit	system	to	ensure	that	they	are	suitable	and	efficient,	and	to	

determine	the	independence	of	the	internal	audit	unit,	as	well	as	the	approval	for	the	appointment,	transfer	and	dismissal	the	Head	of	
Internal	Audit	unit	or	any	other	units	which	are	responsible	for	the	Internal	Audit;

3.	 To	review	the	Company’s	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	and	the	related	laws	to	the	
Company’s	business;

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

5.	 To	review	the	related	party	transactions	or	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests,	to	ensure	the	compliance	to	the	
laws	and	the	Exchange’s	regulations;

6.		 To	prepare	and	disclose	the	report	of	the	Audit	Committee	in	the	Company’s	annual	report.		Such	report	must	be	signed	by	the	Chairman		
of	the	Audit	Committee	and	consist	of	at	least	the	following	information:
6.1	Opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	creditability	of	the	Company’s	financial	report;
6.2	Opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system;
6.3	Opinion	on	the	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	or	the	related	laws	to	the	Company’s	

business;
6.4	Opinion	on	the	suitability	of	the	auditor;
6.5	Opinion	on	the	transactions	which	may	lead	to	the	conflict	of	interests;
6.6	No.	of	the	Audit	Committee	meeting,	and	the	attendance	of	each	audit	committee	member;
6.7	Opinion	or	overall	observation	received	by	the	Audit	Committee	from	their	execution	per	the	charter;	and
6.8	Any	other	transactions	which,	according	to	the	Audit	Committee’s	opinion,	should	be	known	to	the	shareholders	and	the	general	

investors,	within	the	scope	of	authorities	and	responsibilities	assigned	by	the	Board	of	Directors;
7.	 To	report	on	the	operations	of	the	Audit	Committee	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement	at	least	twice	a	year;
8.	 To	 review	 any	 investment	 or	 transaction	which	may	 be	 detrimental	 to	 the	Company’s	 financial	 condition	 and	 stability	 per	 the		

recommendations	of	the	Company’s	auditor;
9.	 To	immediately	report	to	the	Board	of	Directors	and	the	Shareholders	in	every	matter	which	cannot	be	solved	or	have	not	been	solved	

satisfactorily;	
10.	To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	the	approval	from	the	Audit	Committee.
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คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี		ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช		 ประธาน

2.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ1	 กรรมการ

3.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย		 กรรมการ

4.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ2	 กรรมการ

โดยมี	นายวาสิต		ล�่าซ�า	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	รักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล	ท�าหน้าที่เลขานุการ
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร  วีรวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

1.	 ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	 และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี	

และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการ	

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

2.	 สรรหา	คัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยฯ	 และผู้บริหาร	

ระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	 ก�าหนดนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้แก่กรรมการบรษิทัฯ	กรรมการชดุย่อยฯ	และผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ระดบักรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

4.	 ก�าหนดแนวทางการประเมนิผลงาน	และสอบทานผลการปฏิบตังิานของกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	เพ่ือพิจารณา	

ปรับผลตอบแทนประจ�าปี	 โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วน	

ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

5.	 พิจารณาให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

คณะอ�ำนวยกำรบริหำร

ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

5.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 กรรมการ

6.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

7.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ

8.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง1	 กรรมการ

9.	 นายเอเดรียน		ลิม2	 กรรมการ

10.	นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

1 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร แทน นายคอลิน  แอนดรู  พลีสท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Nomination	and	Remuneration	Committee

Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list

1.	 Mr.	Bangyong		Pongpanich	 Chairman

2.	 Mr.	Olan		Viravan1	 Member

3.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Member

4.	 Mr.	Krisada		Chinavicharana2	 Member

By	having	Mr.	Wasit		Lamsam,	Senior	Executive	Vice	President,	Acting	as	Head	of	Human	Resource	Group,	as	the	Secretary.
1 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on February 24, 2016
2 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr. Olan  Viravan on February 24, 2016

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

Per	the	following	list

1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman

2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

3.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Member

4.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Member

5.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Member

6.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

7.	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member

8.	 Ms.	Pannee	Pitikultang1	 Member

9.	 Mr.	Adrian	Lim2	 Member

10.	Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	and	Secretary

1 Had been appointed as the Member of the Executive Committee on February 25, 2015 
2 Had been appointed as the Member of the Executive Committee to replace Mr. Colin  Andrew  Priest on October 28, 2015
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Shareholding Structure and Management (Continued)

บทบำทและหน้ำที่ของคณะอ�ำนวยกำรบริหำร

1.	 ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่างๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันของบริษัทฯ	และการปฏิบัติของคณะผู้บริหารตามแผนงาน

และงบประมาณ

2.	 พิจารณาตดัสนิใจในเรือ่งท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	โดยจะต้องมกีารทบทวนและปรบัปรงุให้เหมาะสมตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	

พิจารณาเห็นสมควร

3.	 พิจารณาให้การอนุมัติ	และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่มีการน�าเสนอโดยผู้บริหาร

4.	 พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่อยู่เหนือจากประเด็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตท่ีได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณ	

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานะทางการเงิน	ผลประกอบการ	หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรลงทุน

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

4.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

5.	 นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์	 กรรมการ

โดยมี	นายวุฒิศักดิ์		อุดมพรผดุง	ผู้อ�านวยการฝ่ายลงทุน	ท�าหน้าที่เลขานุการ	

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรลงทุน

1.	 วางกลยุทธ์และยทุธวิธีการลงทนุท้ังหมดท่ีสอดคล้องกับกฎหมายหรอืกฎระเบยีบใดๆ	ทีส่ามารถน�ามาปรบัใช้ได้	และสอดคล้องกบัแนวทางการบรหิาร

การลงทุนที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	

2.	 เสนอนโยบายและยุทธวิธีทางการลงทุนต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ปีละหน่ึงคร้ัง	และทบทวนนโยบายเหล่านีเ้ป็นรายไตรมาส	ตามข้อเสนอโดยผูบ้รหิาร

ฝ่ายลงทุนและค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.	 ตดิตามการปฏิบติัตามกฎระเบยีบเก่ียวกับการลงทุนตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั	(คปภ.)	

และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง	และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	 ในกรณี	

ท่ีพบว่าไม่สามารถจะแก้ไขผลจากการละเมิดน้ันได้	 ให้ประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพ่ือหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับ

สถานการณ์นั้น

4.	 ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางบริหารการลงทุน	 (Investment	Management	Guidelines)	และตัดสินใจใช้มาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจ้าหน้าท่ี	

ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมิดได้	ให้พิจารณาด�าเนินการโดยค�านึงถึงผลประโยชน์

สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ

5.	 ด�าเนินการจัดการ	ประสานงานกับสถาบันทางการเงิน	 ผู้จัดการกองทุนภายนอก	ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินมีค่า	 และธนาคารของบริษัทฯ		

ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว

6.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง	 เกี่ยวกับการทบทวนแนวการบริหารการลงทุนก่อนท่ีจะน�าเสนอต่อ	

คณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	 การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้	 ประเมิน	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพียงพอ	

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อด�าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ

8.	 ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศส�าหรับฝ่ายจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีรายงานท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องในเวลาท่ี	

เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน

9.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน

10.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดซึ่งอาจจะได้รับมอบหมายโดยคณะอ�านวยการบริหารเป็นครั้งคราว

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Executive	Committee

1.	 To	coordinate	with	the	Management	on	all	aspects	of	the	day-to-day	operations	of	the	Company	and	on	the	implementation	per	the	

business	plan	and	budget	by	the	Management;

2.	 To	consider	and	decide	on	certain	issues	assigned	by	the	Board	of	Directors	which	shall	be	subject	to	annual	review	and	revision	as	

the	Board	of	Directors	shall	see	fit;

3.	 To	consider	and	approve	and/or	endorse	various	issues	in	the	ordinary	course	of	business	that	are	referred	to	them	by	the	Management;

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

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

Investment	Committee

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

1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman

2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

3.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

4.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

5.	 Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan	 Member

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

Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Investment	Committee

1.	 To	set	the	Overall	Strategies	and	Tactics	which	are	consistent	with	any	laws	or	regulations	which	can	be	adapted	and	consistent	with	

the	Investment	Management	Guidelines	of	the	Company	approved	by	the	Board	of	Directors	as	proposed	by	the	Risk	Management	

Committee;

2.	 To	propose	the	Investment	Policies	and	Tactics	to	the	Board	of	Directors	once	a	year	and	to	review	these	policies	on	the	quarterly	

basis	per	the	proposal	of	the	Head	of	Investment	Department	and	the	recommendation	of	the	Risk	Management	Committee;

3.	 To	follow	up	on	the	compliance	to	the	regulations	concerning	the	investment	per	the	notification	of	the	Office	of	Insurance	Commission	

(OIC)	and	the	related	units	and	to	decide	to	use	the	appropriate	measure(s)	by	the	top	investment	officer	if	discover	any	violation.		In	

case	that	cannot	rectify	the	result	of	such	violation,	to	coordinate	with	the	Insurance	Commissioner	to	discuss	the	guideline	to	handle	

such	situation;

4.	 To	follow	up	on	the	compliance	to	the	Investment	Management	Guidelines	and	to	decide	to	use	the	appropriate	measure(s)	by	the	top	

investment	officer	if	discover	any	violation.		In	case	that	cannot	rectify	the	result	of	such	violation,	to	consider	to	proceed	by	consider	

the	maximum	benefits	of	all	related	departments	as	the	main;

5.	 To	proceed	on	the	management	and	coordinate	with	the	financial	institutions,	external	fund	manager,	the	responsible	custodian	and	

the	banks	of	the	Company	which	have	been	approved;

6.	 To	provide	 recommendation	 to	 the	Risk	Management	Committee	at	 least	once	a	year	concerning	 the	 revision	on	 the	 Investment		

Management	Guidelines	before	present	to	the	Board	of	Directors;

7.	 To	 audit	 that	 there	 are	 sufficient	 and	effective	process	 of	 operations,	 internal	 control	 and	 the	 system	 for	 identifying,	measuring,		

monitoring	and	controlling	risks	from	investment	in	order	to	proceed	per	policies	and	standard	approved	by	the	Board	of	Directors;

8.	 To	audit	for	the	effective	I.T.	system	for	the	management	to	ensure	that	there	are	reports	which	provide	useful	information,	accurate	in	

the	proper	timing	concerning	investment	activities	and	have	the	reporting	process	with	the	contents	covered	every	aspect;

9.	 To	audit	that	there	are	clear	determination	for	authorities	and	responsibilities	in	the	investment	management;

10.	To	perform	any	other	acts	which	may	be	assigned	by	the	Executive	Committee	from	time	to	time.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 ประธาน

2.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.		 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

5.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

6.	 นายสุธี		โมกขะเวส	 กรรมการ

7.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

8.	 นายธโนดม		โลกาพัฒนา	 กรรมการ

9.	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม1		 กรรมการ

10.	นายเรย์มอน		แทม	 กรรมการ

11.	นายเอเดรียน		ลิม2	 กรรมการ

12.	นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง3	 กรรมการ

13.		นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์3	 กรรมการ

14.		นายสุรชัย		ไตรวิทยางกูร3	 กรรมการ

โดยมี	นายชวธรรศ	ชอบแสงจันทร์		ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ท�าหน้าที่เลขานุการ
1 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
2 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แทนนาย คอลิน  แอนดรู  พลีสท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558
3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1.	 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)

2.	 ทบทวนและแนะน�าเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	นโยบายและความเสี่ยงที่ทนได้	 (Risk	 Tolerance)	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

พิจารณาอนุมัติ

3.	 ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง	

ประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	 เช่น	ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงจากตลาด	ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ	ความเสี่ยงจากการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ

4.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพ่ือการบ่งชี้	 การประเมิน	การติดตาม	และการควบคุมความเสี่ยง	และ	

ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น

5.	 ตรวจสอบว่ามคีวามเพียงพอของสิง่อ�านวยความสะดวกขัน้พ้ืนฐาน	ทรพัยากร	ระบบ	และเอกสารเพ่ือการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ

6.	 ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 เป็นระยะๆ	ความเพียงพอของเงินทุนส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง	

และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง

7.	 ดูแลให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะๆ	เกี่ยวกับสถานะการด�ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

8.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้

10.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Risk	Management	Committee

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

1.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Chairman

2.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Member

3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

4.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

5.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Member

6.	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 Member

7.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

8.	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Member

9.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham1	 Member

10.	Mr.	Raymond		Tam	 Member

11.	Mr.	Adrian		Lim2	 Member

12.	Ms.	Pannee		Pitikultang3	 Member

13.		Mrs.	Aem-orn		Jirasaowaphark3	 Member

14.	Mr.	Surachai		Triwittayanggoon3	 Member	

By	having	Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan,	First	Vice	President,	Risk	Management	Department,	as	the	Secretary.
1 Resigned from the Member of the Risk Management Committee on August 20, 2015
2  Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee to replace Mr. Colin  Andrew  Preist on October 28, 2015 
3 Had been appointed as the Member of the Risk Management Committee on November 25, 2015 

Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Risk	Management	Committee

1.	 To	assist	the	Board	of	Directors	to	determine	the	Risk	Appetite;

2.	 To	review	and	recommend	the	Risk	Management	Strategies,	Policies	and	Risk	Tolerance	for	the	Board	of	Directors’	consideration	and	

approval;

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

major	risks	such	as	insurance	risk,	credit	risk,	liquidity	risk,	market	risk,	operational	risk,	investment	risk	and	reputation	risk;

4.	 To	review	the	adequacy	of	the	Risk	Management	Policies	and	Framework	for	identifying,	measuring,	monitoring	and	controlling	risks	

and	to	provide	recommendations	to	the	Board	of	Directors	as	deemed	necessary;

5.	 To	ensure	adequate	infrastructure,	resources,	systems	and	documentation	are	in	place	for	effective	risk	management;

6.	 To	review	the	management’s	periodic	reports	on	risk	exposure,	capital	efficiency,	risk	portfolio	composition	and	risk	management	

activities;

7.	 To	provide	recommendation	to	the	Board	of	Directors	periodically	concerning	the	solvency	position	of	the	Company	at	present	and	

expect	to	be	in	the	future;

8.	 To	ensure	clear	delineation	of	lines	of	authority	and	responsibilities	for	managing	risks.;

9.	 To	ensure	that	the	risk	governance	procedures	fully	comply	with	the	prevailing	corporate	governance	regulations	of	Thailand,	and	to	

advise	the	Board	of	Directors	on	any	risk	of	potential	breach	of	such	regulations;

10.	To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ	(มกราคม–ธันวาคม	2558)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ 

ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะอ�านวยการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 5/5 - - - - -

นายยุตติ		ล�่าซ�า1 3/5 - - - - -

นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์2 5/5 - - - - -

นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 5/5 - - 8/11 2/4 0/5

นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า3 4/5 - - 11/11 4/4 4/5

นายสาระ		ล�่าซ�า 2/5 - - 4/11 - -

นายโอฬาร		วีรวรรณ4 5/5 - 3/3 - - -

นายบรรยง		พงษ์พานิช 1/5 - 1/3 - - -

นายแกรี่		ลี		คริสท์	 3/5 - - - - -

นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 5/5 4/4 3/3 - - -

นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 5/5 4/4 - - - -

นายคิม		ชี		ยิป 5/5 - - - - 4/5

นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 3/5 - - 9/11 - 4/5

นางมรกต		ยิบอินซอย5 5/5 4/4 - - - -

นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 5/5 - - 11/11 4/4 5/5

นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์6 - - - 10/11 - -

นายสุธี		โมกขะเวส - - - - - 4/5

นายมง		ซิว		ฮาน - - - 10/11 4/4 3/5

นายธโนดม		โลกาพัฒนา	 - - - - - 3/5

นายวาสิต		ล�่าซ�า - - - 10/11 - -

นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม7 - - - - - 0/3

นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์ - - - - 3/3 -

นายเรย์มอน		แทม - - - - - 3/5

นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง8 - - - 9/9 - -

นายเอเดรียน		ลิม9 - - - 1/1 - 1/1

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการ แทนนายยุตติ  ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางระบบ Teleconference จ�านวน 1 ครั้ง
4 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
5 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายยุตติ  ล�่าซ�า มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังคงเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
7 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
8 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
9 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร และกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง แทนนายคอลิน  แอนดรู  พลีสท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2558

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Summary	of	the	Meeting	Participation	in	each	Committee	and	the	Remuneration	(January–December	2015)

List of the Directors Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Executive 
Committee

Investment 
Committee

Risk 
Management 
Committee

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

Mr.	Yutti		Lamsam1 3/5 - - - - -

Mr.	Jingjai		Hanchanlash2 5/5 - - - - -

Mrs.	Nualphan		Lamsam 5/5 - - 8/11 2/4 0/5

Mrs.	Sujitpan		Lamsam3 4/5 - - 11/11 4/4 4/5

Mr.	Sara		Lamsam 2/5 - - 4/11 - -

Mr.	Olan		Viravan	4 5/5 - 3/3 - - -

Mr.	Banyong		Pongpanich 1/5 - 1/3 - - -

Mr.	Gary		Lee		Crist 3/5 - - - - -

Mr.	Chusak		Direkwattanachai 5/5 4/4 3/3 - - -

Mr.	Asoke		Wongcha-um 5/5 4/4 - - - -

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

Mr.	Somkiat		Sirichatchai 3/5 - - 9/11 - 4/5

Mrs.	Morakot		Yipintsoi5 5/5 4/4 - - - -

Mrs.	Puntrika		Baingern 5/5 - - 11/11 4/4 5/5

Ms.	Chupan		Gowanit6 - - - 10/11 - -

Mr.	Suthee		Mokkhavesa - - - - - 4/5

Mr.	Mong		Siew		Han - - - 10/11 4/4 3/5

Mr.	Thanodom		Lokaphadhana - - - - - 3/5

Mr.	Wasit		Lamsam - - - 10/11 - -

Mr.	Chairit		Songpalangtham7 - - - - - 0/3

Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan - - - - 3/3 -

Mr.	Raymond		Tam - - - - - 3/5

Ms.	Pannee		Pitikultang8	 - - - 9/9 - -

Mr.	Adrian		Lim9 - - - 1/1 - 1/1

1 Resigned from the Director on January 1, 2016
2 Had been appointed as the Vice Chairman to replace Mr. Yutti  Lamsam on January 1, 2016
3 Attended the Board of Directors Meeting via teleconference 1 time
4 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on February 24, 2016
5 Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee on February 24, 2016
 Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
6 Had been appointed as the Director to replace Mr. Yutti  Lamsam on January 1, 2016 and resigned from the Director on February 24, 2016, but still be a Member of the Executive  

Commistee on February 24, 2016
 Had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
7 Resigned from Member of the Risk Management Committee on August 20, 2015
8 Had been appointed as Member of the Executive Committee on February 25, 2015 and the Member of Risk Management Committee on November 25, 2015
9 Had been appointed as Member of the Executive Committee and  Member of Risk Management Committee to replace Mr. Colin  Andrew  Preist on October 28, 2015 
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รำยชื่อผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ	

1.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการผู้จัดการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส		 ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	

3.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารสายงานการขายและช่องทางจ�าหน่าย

4.	 นายธโนดม		โลกาพัฒนา	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป

5.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า1	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ	

	 	 	 	 และรักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

6.	 นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์กร

7.	 นายอภิธร		อมาตยกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 ผู้บริหารสายงานส่งเสริมงานขาย

8.	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม2	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 ผู้บริหารสายงานส่งเสริมงานขาย

9.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 รองกรรมการผู้จัดการ	 	 ผู้บริหารสายงานประกันภัยรถยนต์

10.	นายศักดา		พิชรานันท์3	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

11.	นางสาวสุพร		เร้าปิติวงษ์กุล4	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 	 ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

1 ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
2 ลาออกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558
3 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
4 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559

เลขำนุกำรบริษัทฯ	

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีตแิต่งตัง้ให้	นางชะตาบญุ		คเูป่ียมสนิ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารสายงานเลขาธิการองค์กร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการ	

บริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	20	มิถุนายน	2551	ซึ่งมีคุณสมบัติ	และประสบการณ์เหมาะสม	ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

•	 ปริญญาโท	สาขา	Vocational	Education,	Mississippi	State	University

•	 หลักสูตร	Company	Secretary	Program	2010	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

บทบำทและหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทฯ

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ

(2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด

การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บรษิทัฯ	ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการด�าเนินกิจการภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและได้มกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายตามโอกาสให้สอดคล้อง

กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	และสังคมที่เปลี่ยนไป	โดยค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัท	ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมส่วนรวม

ดังนัน้คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึได้ให้มกีารจดัท�านโยบายการก�ากบัดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยได้ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ		

เมื่อวันท่ี	 24	 พฤศจิกายน	 2553	 และได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน		

ปี	2555		ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2556	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับ	

ดูแลกิจการ	เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน	และได้มีการประการใช้นโยบาย	ซึ่งเผยแพร่

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยสรุปสาระส�าคัญการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

List	of	the	Executive	Officers

1.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 President	and	Chief	Executive	Officer	

2.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director,	Senior	Executive	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Group

3.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Senior	Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group

4.	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Senior	Executive	Vice	President,	Non-Motor	Group,

5.	 Mr.	Wasit		Lamsam1		 Senior	Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	&	Business	Development	Group	and	Acting		

	 for	Head	of	HR	Group

6.	 Mrs.	Chatabune		Kupiumsin	 Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group

7.	 Mr.	Apithorn		Amatyakul			 Executive	Vice	President,	Sales	Support	Group

8.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham2	 Executive	Vice	President

9.	 Ms.	Pannee		Pitikultang	 Executive	Vice	President,	Motor	Group

10.	Mr.	Sakda		Picharanun3	 First	Senior	Vice	President,	IT	Group

11.	Ms.	Suporn		Raopitiwongkul4	 First	Senior	Vice	President,	Accounting	Department

1 Had been appointed as the Senior Executive Vice President on January 1, 2016 
2 Resigned on August 20, 2015 
3 Had been appointed as the Deputy Executive Vice President on January 1, 2016 
4 Had been appointed as the Deputy Executive Vice President on January 1, 2016 

Company’s	Secretary

The	Company’s	Board	of	Directors	had	the	resolution	to	appoint	Mrs.	Chatabune		Kupiumsin,	Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	

Group,	as	the	Company’s	Secretary	on	June	20,	2008	who	had	qualification	and	experiences	suited	the	requirement	prescribed	by	law.

Education	and	Training

-	 Master	Degree	in	Vocational	Education,	Mississippi	State	University	

-	 “Company	Secretary	Program	2010”	Course	by	Thai	Institute	of	Directors	

Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Company’s	Secretary

1.	 To	prepare	and	maintain	the	following	documents:

(1)	 Directors’	register,

(2)	 Notices	of	the	Board	of	Directors’	summoning,	Minutes	of	the	Board	of	Directors’	meeting,	and	the	Company’s	annual	reports,

(3)	 Notices	of	the	Shareholders’	meeting,	and	Minutes	of	the	Shareholders’	meeting;

2.	 To	maintain	the	report	on	the	vested	interests	as	reported	by	the	Directors	or	the	Executive	Officers;	and

3.	 To	perform	any	other	acts	as	prescribed	by	the	Capital	Market	Commission.

Corporate Governance
Corporate	Governance	Policy

The	Company	gives	important	to	conduct	business	under	Good	Corporate	Governance	by	concerning	the	right	and	benefit	of	the	Company,	

shareholders,	stakeholders	and	society	in	overall.

	

Thus	Directors	of	the	Company	has	provided	Corporate	Governance	Policy	in	writing.		The	policy	had	been	approved	by	Directors	of	the	

Company	on	November	24,	2010	and	had	been	revised	to	be	consistent	with	the	Principles	of	Good	Corporate	Governance	of	for	Listed	

Companies	2012	approved	by	Directors	of	the	Company	on	November	27,	2013.		The	Directors	of	the	Company	has	set	the	Corporate	

103
Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015



Shareholding Structure and Management (Continued)

หมวดที่	1:	สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	นักลงทุน

สถาบัน	หรือชาวต่างชาติ	 ทุกรายได้รับสิทธิต่างๆ	 รวมถึงสิทธิในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	หรือการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	ดังน้ัน	การประชุมผู้ถือหุ้น	 จึงมีความส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีจะแสดงความคิดเห็น	ซักถาม	และพิจารณาลงคะแนน	และ	

คัดเลือกกรรมการเพื่อท�าหน้าที่ดูแลบริษัทฯ	แทนผู้ถือหุ้น

•	 สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรซื้อ	ขำย	หรือโอนหุ้น

	 บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวก

ให้กับผู้ถือหุ้น	ในการด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

•	 สิทธิในกำรซักถำมในที่ประชุม	และส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ

	 ประธานในทีป่ระชมุจะเปิดโอกาส	และจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมท่ีจะให้ผูถื้อหุ้นทกุรายมสีทิธิ	และโอกาสในการแสดงความคดิเห็น	และซกัถาม	และ

บริษัทฯ	ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 โดยบริษัทฯ	 ได้แจ้งช่องทางไว้บนเว็บไซต์ของ	

บริษัทฯ	ในส่วนของข้อมูลนักลงทุน	ภายใต้หัวข้อ	“ข้อมูลผู้ถือหุ้น”	เรื่อง	ค�าถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบ

ข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2558	และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าในระยะเวลาที่ก�าหนด

•	 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มกีารประชมุสามญัผูถื้อหุ้นปีละครัง้	ภายใน	4	เดอืนนบัแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ	ทัง้น้ีในปี	2558	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีาร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	7/2558	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2558	ณ	ห้องเจริญกรุง	อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต	เลขที่	250	ถนนรัชดาภิเษก	

ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	ซึ่งการก�าหนดวัน	เวลา	และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว	บริษัทได้ค�านึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการยังส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง	 และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ด้วยการใช้	 Barcode	 ในการลงทะเบียน		

การลงคะแนนเสยีง	การนบัคะแนน	และแสดงผล	เพ่ือความสะดวก	รวดเรว็	ถูกต้อง	แม่นย�า	ในการเข้าร่วมประชมุ	รวมท้ังจดัให้มกีารเลีย้งรบัรองส�าหรบั	

ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม	อีกทั้งประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	และกรรมการบริษัท	รวมทั้งประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ	เลขานุการบริษัท	

ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงผู้สอบบัญชี	และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน	ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

•	 สิทธิในกำรแต่งตั้ง	และถอดถอนกรรมกำร	รวมทั้งกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	และข้ันตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า	 เพ่ือพิจารณา

ก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม	 ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ	 ส�าหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว		

บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ

วาระการประชุม	และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาที่ก�าหนด

	 บริษัทฯ	 ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าทุกปี	ซึง่รายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะได้แสดงไว้ในจดหมายเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุ้น	ซึง่มข้ีอมลูเพียงพอทีผู่ถื้อหุ้น

สามารถใช้ประกอบการพิจารณา

•	 สิทธิในกำรในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�ำหนดค่ำสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

	 บรษิทัฯ	ให้สทิธิแก่ผูถื้อหุ้นในการพิจารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช	ีและก�าหนดค่าสอบบญัชใีนการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าทุกปี	และรายละเอยีด	

เก่ียวกับผูส้อบบญัชี	และค่าสอบบญัช	ีได้แสดงไว้ในจดหมายเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ซึง่มข้ีอมลูเพียงพอทีผู่ถื้อหุน้สามารถใช้ประกอบการพิจารณา

•	 สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัท	และวัน	เวลำ	สถำนที่	วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น	

	 บรษิทัฯ	ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชมุ	โดยบรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ	เป็นผูด้�าเนนิการ	

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมท่ีมีรายละเอียดวาระการประชุม	ข้อมูลประกอบที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการตัดสินใจ	 รายงานการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา	

รายงานประจ�าปี	เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	พร้อมระบุวิธีการใช้ไว้อย่างชัดเจน	โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วันก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้น	 และได้ท�าการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเน่ืองเป็นเวลา	 3	 วัน	 เพ่ือเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า	 ซึ่งเพียงพอส�าหรับการ	

เตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Governance	Policy	as	a	guideline	for	conducting	business	for	Directors,	Executives	and	staff	to	jointly	adhere	and	comply	with,	which	the	

Company	Secretary	Office	has	the	duty	to	ensure	Directors	and	Executives	to	comply	with	rules	and	regulations	of	SET,	SEC	and	Public	

Company	Limited	Act	and	other	related	laws.		Additionally,	the	policy	has	been	disclosed	on	the	Company’s	website	with	following	details.

Section	1:		Right	of	Shareholders	

The	Board	of	Directors	is	aware	of	and	sees	the	importance	of	the	shareholders	on	respecting	the	basic	right	of	shareholders	including	

minor	and	major	shareholders,	institutional	investors	or	foreign	investors	shall	receive	rights	such	as	right	in	setting	Company’s	business	

direction	or	decision-making	 that	might	 impact	 the	Company	significantly.	 	Therefore	 the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	 is	

important	to	every	shareholder	since	they	can	express	their	opinions,	ask	questions,	vote	and	elect	the	Directors	who	will	supervise	and	

monitor	the	Company	on	behalf	of	the	shareholders.

•	 The	right	to	receive	share	certificate	and	the	right	to	purchase,	sell	or	transfer	shares

	 The	Company	has	appointed	Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	to	be	securities	registrar	of	the	Company	to	facilitate	the	shareholders		

regarding	securities	registration	process	of	the	Company.

•	 The	right	to	enquire	in	the	meeting	and	submit	questions	in	advance

	 The	Chairman	of	the	meeting	will	allow	and	provide	appropriate	time	to	every	shareholder	to	exercise	right	and	has	opportunity	to	

comment	and	enquire.		The	Company	is	opened	to	the	shareholders	to	submit	questions	prior	to	the	date	of	Annual	General	Meeting	of	

Shareholders	and	provides	channels	for	question	submission	for	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	on	Company’s	website	

publicized	through	news	and	information	system	of	SET	on	1	December	2015	and	no	shareholder	submitted	any	question	within	the	

timeframe.	

•	 The	right	to	participate	and	vote	in	the	shareholders	meeting

	 The	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	is	schedule	once	a	year	with	a	period	of	4	months	after	the	Company	fiscal	year	has	ended.		

In	2014,	the	Company	held	the	Meeting	No.	7/2015,	on	April	29,	2015,	at	Charoenkrung	Room,	Muang	Thai	Life	Assurance	Auditorium,	

No.	250	Rachadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok,	such	date,	time	and	venue	of	the	Meeting	were	set	based	on	convenience	of	

the	shareholder.

	 The	Company’s	Directors	had	promoted	to	use	ballots	and	technology	such	as	barcode	in	registration,	counting	vote	and	showing	vote	

result	in	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	convenience,	speed,	correctness	and	accuracy.		Besides,	coffee	break	was		

provided	 for	 the	shareholders	during	 the	Meeting.	 	Also	Chairman,	President,	Directors,	Chairman	of	every	Committee,	Company	

Secretary,	related	top	Executives,	auditors	and	eye	witnesses	for	counting	vote	join	the	meeting	every	year.

•	 The	right	to	approve	an	appointment	the	auditors	and	determine	the	auditor	fees

	 The	Company	entitles	right	to	the	shareholders	to	consider	and	appoint	the	auditors	and	determine	the	auditor	fees	in	the	Annual	

General	Meeting	of	Shareholders	annually.		Details	of	the	auditors	and	auditor	frees	have	been	provided	in	the	notice	of	the	meeting	

which	is	sufficient	for	accompanying	shareholders’	consideration.

•	 The	right	to	receive	Company’s	news	and	information	and	date,	time,	venue	and	agenda	of	the	shareholders’	meeting

	 The	Company	has	disclosed	information	via	news	and	information	system	of	Stock	Exchange	of	Thailand	and	Company’s	website.		

News,	important	information	and	information	relating	to	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	which	have	to	be	disclosed	on	

the	website	at	least	30	days	and	published	in	document	format	at	least	7	days	prior	to	the	meeting.		Such	information	will	be	in	Thai	

and	English	including	rules,	regulations	and	procedures	for	the	meeting,	as	well	as	sufficient	information	accompanying	shareholders’	

consideration.		Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	as	a	registrar	of	the	Company	delivered	the	invitation	letters	consisting	of	Meeting	

agenda,	information	for	accompanying	shareholders’	consideration,	minutes	of	the	last	Meeting,		Annual	Report,	proxy	form	with	clear	

instruction	to	the	shareholders	at	least	7	days	prior	to	the	Meeting.		Such	invitation	was	published	on	newspapers	for	3	consecutive	

days	which	was	sufficient	for	preparation.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

•	 สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก�ำไร

	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิ	 927.75	 ล้านบาท	 จึงมีการจัดสรรก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล	 โดยได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา	

จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานส�าหรับปี	 2558	 ในอัตราหุ้นละ	 6.30	บาท	จ�านวน	59,000,000	หุ้น	 เป็นเงินทั้งสิ้น	 371.70	ล้านบาท	คิดเป็น	

ร้อยละ	 40	ของก�าไรสุทธิ	 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในวันท่ี	 9	พฤษภาคม	2559	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ที่ก�าหนดไว้ว่า	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 นอกจากนี้		

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด		

แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับก�าไร	แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่	2:	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บรษิทัฯ	ปฏบิติัต่อผูถื้อหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจะถอืหุน้ไม่เท่ากันและมสีทิธิออกเสยีงไม่เท่ากันก็ตาม	ผูถื้อหุน้ทกุรายมสีทิธพ้ืินฐานในฐานะ

ผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน	พร้อมกันนี้บริษัทฯ	ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยอ�านวยความสะดวกส�าหรับผู้พิการ	และผู้สูงอายุตลอดระยะเวลาการประชุม	อีกทั้ง

ยังได้ก�าหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ

•	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น	หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ท่านใด	

ท่านหน่ึงจากที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด	ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพ่ือให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุม	

และออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้เปิดเผยหนังสือมอบฉันทะ	พร้อมรายละเอียด	 และข้ันตอนต่างๆ		

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	30	วัน

•	 บรษิทัฯ	เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้	รวมถึงการเสนอชือ่บคุคล	เพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการเป็นการล่วงหน้า	 โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามที่คณะกรรมการก�าหนด	และ	

บริษัทฯ	ได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	1	ธันวาคม	2558	และบนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

•	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าทุกปี	 ประธานฯ	จะเป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม	และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดย	

ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	อีกทั้งไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

•	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือมิให้ผู้บริหาร	และพนักงาน	น�าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น		

•	 บรษิทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้อง	ปีละคร้ังเป็นประจ�าทกุปี	เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบรษิทัฯ	ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์	และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ	โดยรวมก่อนการประชมุวาระน้ัน	

ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทจะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว

หมวดที่	3:	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในการดูแล	และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งภายใน	และภายนอกบริษัทฯ	 รวมถึงความรับผิดชอบต่อ	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 และบริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ	

ผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย	 ซึ่งได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่แข่ง	 เจ้าหนี้	 คู่ค้า	 และสังคม		

ซึ่งได้แสดงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งในแบบรูปเล่ม	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ	

ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้										

		

ผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	มุ่งม่ันในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม	และด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้ม	ี

ผลประกอบการที่ดี	และมีผลก�าไรอย่างต่อเนื่อง	อันจะน�าไปสู่ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น	อีกทั้งมีนโยบายในการยึดถือปฏิบัติต่อ	

ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	เช่น	สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	สิทธิในการเสนอวาระ	สิทธิในการ	

รบัส่วนแบ่งก�าไร	ตลอดจนสทิธิในการรบัทราบข้อมลู	ข่าวสาร	ผลการด�าเนนิงาน	ดงัได้แสดงไว้ในหมวดที	่1	สทิธิของผูถื้อหุ้น	และ

หมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

•	 The	right	to	receive	the	profit

	 In	2015,	the	Company	had	Net	Profit	of	THB	927.75	Million.		Such	profit	will	be	paid	to	the	shareholders	in	form	of	dividend	which	was		

proposed	to	the	shareholders	to	consider	paying	THB	6.30	per	share	from	the	performance	of	the	Company	for	the	year	2015	for	

59,000,000	shares	totaling	THB	371.70	Million	representing	40%	of	the	Net	Profit.		Such	dividend	was	paid	to	the	shareholders	on		

May	9,	2016	complied	to	the	Company’s	dividend	payment	policy	which	stipulates	that	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.

Section	2:	Equitable	Treatment	of	Shareholders

The	Board	of	Directors	of	the	Company	respects	the	rights	of	shareholders	and	places	importance	on	the	fair	and	equitable	treatment	of	

every	shareholder	as	follows:

•	 Shareholders	have	the	opportunity	to	give	a	proxy	to	anyone	attending	the	meeting	and	voting	in	the	meeting	on	their	behalf	in	case	

that	they	cannot	attend	the	meeting	in	person.		The	proxy	can	be	entitled	to	Independent	Directors	or	any	person	by	using	letter	of	

power	of	attorney.		The	Company	has	proposed	name	list	of	Independent	Directors	together	with	definition	of	Independent	Director	as		

choices	for	shareholders	for	entitling	proxy.		The	Company	has	provided	such	information	in	notice	of	the	Annual	General	Meeting	of	

Shareholders	annually	and	letter	of	power	of	attorney	can	be	directly	downloaded	from	Company’s	website	30	days	prior	to	the	Meeting.

•	 Minor	shareholders	have	 the	opportunity	 to	propose	 the	shareholders	meeting	agenda	prior	 to	 the	date	of	 the	meeting,	 including		

nominating	candidate	to	be	selected	as	the	Director	in	advance.		The	shareholders	have	to	comply	with	procedure	in	proposing	agenda	

as	specified	by	the	Board	of	Directors,	and	the	Company	had	provided	channels	and	period	of	time	regarding	agenda	proposal	for	

shareholders	to	acknowledge	through	news	and	Information	system	of	Stock	Exchange	of	Thailand	on	December	1,	2015.

•	 No	additional	topic	apart	from	what	have	been	expressed	in	notice	of	the	shareholders	meeting	or	distribute	additional	documents	in	

the	meeting,	otherwise	rights	of	the	shareholders	who	cloud	not	participate	in	the	meeting	by	themselves	will	be	deprived.

•	 The	Board	 of	Directors	 has	 established	 the	written	procedures	 concerning	 the	 use	 and	protection	 of	 inside	 information	 for	 the		

Executives	and	staff	of	the	Company	that	shall	not	to	use	Company’s	inside	information	for	personal	or	any	person	benefit	or	for	unlawful	

acts	before	such	information	is	disclosed,	which	will	exploit	shareholders’	rights.

•	 The	Company	has	stipulated	that	the	Directors	and	Executives	shall	prepare	and	submit	Report	on	Interests	of	their	parts	and	relevant	

parties,	in	order	that	the	Board	of	Directors	can	consider	the	Company’s	transaction	with	potential	conflicts	of	interest,	and	can	make	

decision	for	the	overall	benefits	of	the	Company	prior	the	agenda.		Therefore,	the	Directors	and	Executives	having	interests	in	such	

transactions	shall	not	participate	in	such	agenda.

Section	3:	Role	of	Stakeholders

The	Board	of	Directors	is	aware	of	the	importance	of	the	stakeholders	and	shall	protect	and	preserve	the	right	of	the	stakeholders	per	

the	law.		The	Company	shall	not	violate	right	of	stakeholders	and	shall	adhere	to	guidelines	which	will	result	in	equality	to	every	party:	the	

shareholders,	staff,	customers,	competitors,	creditors,	business	partners	and	society.		Such	guideline	has	been	stated	in	Code	of	Corporate	

Conduct	of	the	Company	handbook	and	Company’s	website	for	Directors,	Executive	and	staff	to	comply	and	adhere	with	following	details:

Shareholders	 The	Company	has	strived	to	run	the	business	for	good	performance	and	continuing	profits	which	will	lead	to	good	

return	to	the	shareholders	to	please	and	make	shareholders	believe	in	the	Company.		Also,	the	Company	has	policy	

which	provides	right	and	equitable	treatment	to	every	shareholder	as	stated	in	Section	1:	Right	of	Shareholders	and	

Section	2:	Equitable	Treatment	of	Shareholders
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Shareholding Structure and Management (Continued)

พนักงำน	 บริษัทฯ	ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานคือทรัพยากรท่ีมีค่าที่สุดของบริษัทฯ	และเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จในการด�าเนิน	

ธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จึงให้การดูแลและปฏิบัติทั้งในด้านผลตอบแทน	และสวัสดิการท่ีเหมาะสม	 เช่น	 จัดให้มีการประกันชีวิตหมู	่

ให้กับพนักงาน	 โดยคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	การท�าประกันสุขภาพกลุ่ม	และมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล	 โดยพนักงาน	

จะได้รับอัตราวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับต�าแหน่ง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าป	ี	

มีพยาบาล	และห้องพยาบาลประจ�าบริษัทฯ	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสังคม	 เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ	 การจัด	

ให้มีสถานที่ออกก�าลังกาย	(Fitness)	

	 และบรษิทัฯ	ยังได้มกีารเพ่ิมพูนความรูอ้ย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ	โดยการจดัให้มกีารอบรมอย่างสม�า่เสมอท้ังภายใน		และส่งเข้าร่วม

การสมัมนากับสถาบนัภายนอก		และมนีโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดกิารอย่างเหมาะสม	และสามารถเทยีบเคยีงได้กับ	

ธุรกิจเดยีวกัน	และให้ความส�าคญัในด้านสขุอนามยั	การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานทีท่�างาน	ให้มคีวามสะอาด	ปลอดภัย	

อยู่ตลอดเวลา	โดยบริษัทฯ	มีการพัฒนาระบบบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างจริงจัง

และต่อเน่ือง	โดยมุง่เน้นไปท่ีการกระตุน้และปลกูจติส�านึกในด้านความปลอดภัย	จงึได้จดัท�าคูม่อืความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและ	

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงานแก่พนักงานทุกคน	จึงได้ก�าหนดให้มีนโยบายอาชีวอนามัยและ	

สภาพแวดล้อมในการท�างานดังนี้

•	 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ของ

ประเทศไทย

•	 ท�าการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 	 โดยจะพิจารณาลักษณะ

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 มุ่งมั่นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

•	 ส่งเสรมิด้านการศกึษา		และอบรมด้านสิง่แวดล้อม		อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	แก่พนกังานเพ่ือให้ตระหนักถึง	

ความปลอดภัย		

•	 จัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อด�าเนินการให้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยประสบผลส�าเร็จ

ลูกค้ำ	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจสูงสุด	และความมั่นใจอย่างต่อเน่ืองของลูกค้า	 โดยมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับการ	

พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 ในราคาที่เป็นธรรม	 เน้นการให้บริการที่ดี	 ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพ่ือก่อให้เกิด	

ความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	และ	

เพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดูแลรับเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ	

ผลิตภัณฑ์	 และการให้บริการต่างๆ	 ซึ่งหน่วยงานน้ีจะท�าหน้าท่ีติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ถูกร้องเรียน	

ภายในบริษัทฯ	ทั้งหมด	 โดยท�าหน้าท่ีแจ้งและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขได้โดยเร็ว	 ซึ่งสามารถ	

ย่ืนค�าร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับข้อร้องเรียน	 โทรศัพท์	 0	 2290	 3333	 ต่อ	 3298,	 3299	 และที่	 e-Mail	 Address:	 complaint@	

muangthaiinsurance.com	 อีกทั้งยังมีการร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 หรือผ่านช่องทาง	 1484	 ซึ่งสามารถ	

ติดต่อได้ตลอด	24	ชั่วโมง	นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน	Application	ทาง	Smart	 Phone	ที่ชื่อว่า	

“MuangThai	Claim	Di”	 เป็นช่องทางการให้บริการที่เพ่ิมความสะดวกแก่ลูกค้าในการแจ้งอุบัติเหตุ/ขอรับบริการช่วยเหลือ	

ฉุกเฉินกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	เพื่อจะได้ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

คู่แข่ง	 บรษิทัฯ	ยึดมัน่ในกรอบการแข่งขันทางธุรกิจตามกฎกตกิาและจริยธรรมของการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั	

ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย		

เจ้ำหนี้		 บริษัทฯ	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

ระหว่างกันอย่างเคร่งครัด	

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Staff	 The	Company	considers	its	employees	the	utmost	valuable	resource	to	the	Company	and	the	important	factor	in	

running	the	business.		The	Company	has	encouraged	and	provided	the	opportunity	for	the	employees	to	improve	

their	knowledge	regularly,	through	internal	training	and	the	attendance	of	seminars	at	external	institutions.		The	policy	

provides	proper	reward	and	welfare	which	are	comparable	to	those	in	the	same	industry	and	value	the	importance	

of	hygiene	by	providing	group	insurance	to	the	staff	which	covers	loss	of	life,	health	insurance,	annual	check-up,	

provident	fund,	social	security	and	fitness	center.

	 Moreover,	 the	Company	 has	 been	 providing	 its	 staff	 internal	 trainings	 and	 external	 trainings	 held	 by	 other		

organizations	to	improve	knowledge	and	skills.		The	Company	has	a	policy	to	provide	appropriate	salary	and	welfare	

which	can	compete	with	peers	and	it	also	focuses	on	the	importance	of	hygiene	and	environment	in	the	work	place	

which	should	be	clean	and	safe	all	the	time.		Additionally,	the	Company	has	been	constantly	improving	the	system	

for	managing	hygiene,	safety	and	environment	by	encouraging	and	implanting	safety	concern	idea	to	the	staff.		So,	

it	distributes	the	handbook	for	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace	to	everyone	in	the	Company	to	use	

as	a	guideline.		The	hygiene,	safety	and	environment	policy	consists	of:

•	 To	comply	with	Thai	laws	and	regulations	regarding	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace

•	 To	review	and	objective	and	target	set	for	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace	and	to	consider	

environment	problems	and	risks	that	occur	due	to	Company’s	activities	

•	 To	determine	to	improve	the	outcome	of	the	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace	policy

•	 To	support	and	provide	the	studies	and	trainings	concerning	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace	

to	the	staff	in	order	to	create	awareness

•	 To	provide	appropriate	and	sufficient	resources	in	order	to	carry	out	the	safety	system	successfully

Customers	 The	Company	gives	utmost	importance	to	customers	as	their	satisfaction	and	confidence	are	the	important	basis	

which	will	enable	the	Company	to	achieve	stability	in	its	business.		The	Company	also	gives	importance	on	developing		

products	to	meet	customers’	requirements	by	offering	quality	products	with	reasonable	price,	and	emphasizing	good	

service	that	creates	customer	satisfaction.		In	order	to	create	good	cooperation	between	the	Company	and	every	

group	of	stakeholder,	to	support	effective	operations,	and	to	improve	services	for	customers,	thus	the	Company	has	

set	up	the	section	to	be	responsible	for	and	handle	the	complaints	regarding	the	products	and	services.		This	section	

will	coordinate	with	all	other	related	sections	which	are	the	owners	of	the	complaints	by	informing	and	reporting	to	the	

Executives	for	urgent	improvement.		The	complaint	can	be	made	through	the	complaint	center	at	0	2290	3333	ext.	

3298,	3299,	e-Mail	Address:	complaint@muangthaiinsurance.com,	Company’s	website	or	call	center	1484	which	is	

available	24	hours.		Besides,	the	Company	has	provided	more	channel	through	the	smart	phone	application	called	

“MuangThai	Claim	Di”	to	make	the	customers	convenient	by	providing	accident	notification	service/	roadside	assistant	

service	that	will	contact	directly	to	Company’s	staff.

	

Competitors	 The	Company	adheres	to	the	framework	of	fair	business	competition	and	ethics	as	prescribed	by	law.		Also,	the	Company		

does	not	seek	for	competitors’	secrets	by	using	dishonest	means	and	does	not	destroy	competitor’s	reputation	as	

prescribed	by	law.

Creditors	 The	Company	has	conducted	its	business	to	create	confidence	for	its	creditors	by	strictly	complying	with	terms	and	

conditions	stipulated	in	contract	between	parties.
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คู่ค้ำ	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า	 และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานด้วยความ

เป็นธรรม	สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี	 และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่ตกลงกันไว้ระหว่างกันอย่าง

เคร่งครัด	เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	บริษัทฯ	เลือกใช้บริการจากคู่ค้า	โดยพิจารณาจากคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และการให้บริการ

เป็นส�าคัญ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษทัฯ	ให้ความส�าคญั	และมุง่มัน่ต่อความรับผดิชอบทีพึ่งมต่ีอสงัคม	และสิง่แวดล้อมโดยรวม	โดยมุง่เน้นในการมส่ีวนร่วมพัฒนา

สงัคม	และชมุชนเพ่ือเป็นการสร้างความย่ังยืนคนืให้แก่สงัคมไทย	เช่น	การส่งเสรมิและพัฒนาด้านการศกึษา	กีฬา	สขุภาพอนามยั

ให้แก่เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และคนพิการ	การพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคม	และชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ	การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนส่งเสริมชุมชน	 ให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม	 เพ่ือเป็นการ	

สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	ซึ่งการพัฒนาเหล่าน้ีจะยังคงด�าเนินต่อไปเพ่ือการก้าวไปสู่การสร้างมูลค่าร่วมกันอย่างแท้จริง		

ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ	“ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”	

หมวดที่	4:	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	

บริษัทฯ	 มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ	 ท้ังท่ีเป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง	 ครบถ้วน	 ทันเวลา		

โปร่งใส	ตรงต่อความเป็นจริง	เพราะการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่าย	โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	อย่างเท่าเทียมกัน	และน่าเชื่อถือ	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

•	 การรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการได้จัดให้มีการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	ซึ่งลงนามโดย	

ประธานกรรมการควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี	

•	 จัดส่งรายงานทางการเงิน	 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และส�านักงาน	 กลต.	 ภายในเวลาที่ก�าหนด	และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน	 ซึ่ง	

บริษัทฯ	 ได้จัดท�าค�าอธิบาย	และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงาน	 (Management	Discussion	and	Analysis	หรือ	MD&A)		

เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส	 พร้อมท้ังเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 (Annual	 Report)	 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี		

(แบบ	56-1)	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•	 เปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี	 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	พร้อมท้ังก�าหนดนโยบาย

ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันท่ีมีการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอน	และถ้าหาก	

มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัทฯ	 จะเสนอเรื่องให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงต่อท่ีประชุม	

คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร	และผู้บริหำรบริษัทฯ	ในปี	2558

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ 13 มีนาคม 2558 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี 
เพิ่ม/(ลด)

9 มีนาคม 2559

1 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 1,543,808 (861,607) 682,201

คู่สมรส 191,375 250,000 441,375

2 นายยุตติ		ล�่าซ�า 370,284 454,148 824,432

3 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 291,078 650,000 941,078

4 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า 630,000 - 630,000

5 นายสาระ		ล�่าซ�า 317,326 650,000 967,326

6 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ - - -

คู่สมรส 159,138 900 160,038

7	 นายพิลาศ		พันธโกศกล 10,000 - 10,000

8 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า 39,215 - 39,215

ล�าดับที่ 2 ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559
ล�าดับที่ 7 เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
ล�าดับที่ 8 เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Business	Partners	 The	Company	treats	every	business	partner	with	equality	and	parity,	conducts	business	with	justice,	and	strictly	

complies	with	trade	conditions	and	agreed	contracts.		The	Company	has	selected	service	provided	by	its	business	

partners	based	on	quality	and	efficiency	of	the	service.

Society	and	 The	Company	gives	importance	on	social	and	environmental	responsibilities	by	taking	part	in	society	and	community	

Environment		 development	which	will	create	sustainability	in	Thai	society	such	as	supporting	education,	sports	and	heath	of	the	

youths,	elders	and	disables	and	improving	quality	of	life	for	society	and	community	through	many	activities	such	as	

preserving	natural	resources	and	environment	and	encouraging	the	community	to	concern	about	the	importance	

of	the	environment	in	order	to	build	good	relationship	with	the	community	as	shown	under	“the	Corporate	Social	

Responsibilities	for	Sustainability”.

Section	4:	Disclosure	and	Transparency

The	Company	gives	importance	to	disclose	information	related	to	the	Company,	thus	it	has	established	policy	for	information	disclosure	on	

financial	and	non-financial	correctly,	completely,	transparently,	accurately	in	a	timely	manner,	through	easily	accessible	channels	which	is	

equitable,	and	reliable	for	shareholders	and	stakeholders	to	easily	and	quickly	assess	to	following	information:

•	 Financial	Statement	reporting:	The	Board	of	Directors	has	determined	to	disclose	Report	on	the	Responsibilities	of	the	Board	of	Direc-

tors	to	the	Financial	Statements	signed	by	Chairman	together	with	the	auditor	report.

•	 News	and	information	system	of	Stock	Exchange	of	Thailand:	The	Company	has	submitted	the	Financial	Report	to	Stock	Exchange	of	

Thailand	and	Securities	and	Exchange	Commission	within	stipulated	time	and	there	is	no	record	on	Financial	Statement	adjustment.		

The	Company	has	provided	Management	Discussion	and	Analysis	(MD&A)	to	accompany	Financial	Statement	quarterly	which	will	be	

disclosed	in	the	Annual	Report,	Annual	Registration	Statement	(56-1	Form)	and	Company’s	website.

•	 Disclosure	of	securities	holding	of	the	Directors	and	Executives	in	the	Annual	Report	and	Annual	Registration	Statement.		The	Company	

has	established	policy	for	Directors	and	Executives	to	report	the	changes	in	securities	holding	within	3	working	days	from	the	date	of	

purchase,	sale,	transfer	or	receive	transfer,	which	the	Company	Secretary	Office	will	coordinate	with	Stock	Exchange	of	Thailand	and	

Securities	and	Exchange	Commission	on	submission	of	such	report.		In	case	of	changes	in	securities	holding	of	Director	and	Executive,	

Company	Secretary	will	present	the	changes	in	securities	holding	to	the	Board	of	Directors’	Meeting.

Information	of	Securities	Holding	of	Company’s	Director	and	Executive	in	2015

No. Director’s Name 13 March 2015 Changes 
between Year

Increase/(Decrease)

9 March 2016

1 Mr.	Photipong		Lamsam 1,543,808 (861,607) 682,201
Spouse 191,375 250,000 441,375

2 Mr.	Yutti		Lamsam 370,284 454,148 824,432
3 Mrs.	Nualphan		Lamsam 291,078 650,000 941,078
4 Mrs.	Sujitpan		Lamsam 630,000 - 630,000
5 Mr.	Sara		Lamsam 317,326 650,000 967,326
6 Mr.	Jingjai		Hanchanlash - - -

Spouse 159,138 900 160,038
7	 Mr.	Pilas		Puntakosol 10,000 - 10,000
8 Mr.	Krisada		Lamsam 39,215 - 39,215

No. 2 :Resigned from the Director, effective on January 1, 2016
No. 7 :Had been appointed as the Independent Director on February 24, 2016
No.  8 :Had been appointed as the Director on February 24, 2016
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Shareholding Structure and Management (Continued)

•	 จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม	ที่ผ่าน

ความเห็นชอบ	ไว้ในรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	

•	 จัดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี	 และค่าบริการอื่นของผู้สอบบัญชี	 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รายงานประจ�าปี	 (Annual	 Report)		

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

•	 จัดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 รวมทั้งจ�านวนครั้งของการประชุม	 และจ�านวนครั้งของ	

การเข้าร่วมประชุม	พร้อมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน	ซึ่งปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

•	 มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งคณะกรรมการ

ตระหนกัดว่ีา	การเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางท่ีสะดวก	รวดเร็ว	สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย	จงึใช้เป็นช่องทางการเปิดเผยข้อมลูเพ่ิมเติม

จากที่ได้เคยเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	เช่น	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

จริยธรรมทางธุรกิจ	วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	คณะกรรมการและผู้บริหาร	โครงสร้างบริษัท	ข่าวที่บริษัทฯ	เผยแพร่	งบการเงิน	

แบบแสดงข้อมูลรายงานประจ�าปี	(56-1)	และ	รายงานประจ�าปี	(56-2)		ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้

หมวดที่	5:	ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

•	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยจ�านวนกรรมการทั้งสิ้น	15	ท่าน	และมีกรรมการอิสระจ�านวน	5	ท่าน	คิดเป็น	1	ใน	3	ของคณะกรรมการ

ทั้งคณะ	ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 มีความหลากหลายในด้านทักษะ	ความรู้	 ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์	 มีวิสัยทัศน์	 และความสามารถ	

ที่จะช่วยสนับสนุนและก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	ให้ด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

•	 ประธานกรรมการของบริษัทฯ	 ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	 เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนด	

นโยบายและการบริหารงานประจ�า	

•	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการ

แบ่งออกให้ตรงเป็น	3	ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน	1	ใน	3	และกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง	อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารบัต�าแหน่ง

ได้อีก

	 รายชื่อและบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีก�าหนดประชุมอย่างน้อย	4	ครั้งต่อปี	ตามตารางเวลาท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 โดยจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบในการประชุม

ครั้งสุดท้ายของปี	 โดยในปี	2558	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมด	5	ครั้ง	การประชุมทุกครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน

และมีวาระการรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา

ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน		

ในระหว่างการประชุม	ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	และมีการ

เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม	 เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม	และเพ่ือรับทราบนโยบายโดยตรง	สามารถน�าไปปฏิบัติอย่าง	

มีประสิทธิภาพ	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีระบบการประชุมผ่านทางโทรศัพท์	 (Teleconference)	 ส�าหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้		

และยงัจดัให้มรีะบบแปลส�าหรบักรรมการชาวต่างชาตติลอดการประชมุด้วย			นอกจากน้ีได้จดัให้มกีารจดบันทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษรครอบคลมุ

สาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	และได้จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ	พร้อมให้ตรวจสอบได้	 จ�านวนคร้ังการประชุมของ	

คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

•	 The	Board	of	Directors	has	established	the	Corporate	Governance	Policy,	Code	of	Corporate	Conduct,	Risk	Management	Policy	and	

environmental	protection	policy	that	have	already	been	approved	in	the	Annual	Report	Annual	Report,	Annual	Registration	Statement	

and	Company’s	website.

•	 The	Board	of	Directors	has	arranged	to	disclose	the	audit	fees	and	other	fees	of	the	auditors	in	notice	of	the	Annual	General	Meeting	

of	Shareholders,	Annual	Report	and	Annual	Registration	Statement	(56-1	Form)

•	 The	Board	of	Directors	has	arranged	to	disclose	duties	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors	and	Committees,	number	of	the	meeting,		

summary	of	meeting	participation	and	remuneration	to	each	Directors.		Such	details	will	be	shown	under	the	Management	Structure.

•	 The	Company	has	continuously	disclosed	updated	information	on	the	Company’s	website	in	Thai	and	English.		The	Board	of	Directors	

realizes	that	information	disclosure	through	website	is	convenient,	fast	and	easily	assessable.		So	it	 is	an	additional	channel	apart	

from	the	Annual	Report	and	Annual	Registration	Statement	(56-1	Form)	to	disclose	following	information:	Good	Corporate	Governance	

Policy,	Environment	Protection	Policy,	Code	of	Corporate	Conduct,	vision	of	the	Company,	business	characteristics,	Directors	and	

Executives,	organization	chart,	news,	Financial	Statement,	56-1	Form,	56-2	Form	which	are	downloadable.

Section	5:	Responsibilities	of	the	Board

Structure	of	the	Board	of	Directors

•	 The	Board	of	Directors	consists	of	14	Directors	and	5	Independent	Directors	representing	one-third	of	the	Board	of	Directors.		The	

Board	of	Directors	are	qualified	people	with	variety	of	skills,	knowledge,	professions,	experiences,	visions	and	abilities	that	will	support	

and	nurture	the	business	for	efficient	operation	and	benefit	of	the	Company.

•	 In	order	to	separate	the	duty	in	formulating	policy	and	managing	the	Company,	the	Board	of	Directors	is	not	the	same	person	as	Chief	

Executive	Officer/President.

•	 Per	the	Company’s	regulation	regarding	term	of	the	Director,	shall	have	one-third	of	the	total	number	of	Directors	retire	by	rotation.		If	

the	number	of	Directors	cannot	be	spitted	into	three	parts	exactly,	will	have	the	nearest	number	of	one-third.		The	Directors	who	retired	

by	rotation	may	be	elected	as	the	Directors	again.

Name,	Duties	and	Responsibilities	and	Biography	of	the	Board	of	Directors	are	under	“Management”	subject.

The	Board	of	Directors’	Meeting

The	Board	of	Directors	has	set	the	schedule	of	meeting	at	least	4	times	a	year	which	has	been	set	in	advance	and	will	inform	the	Directors	

the	meeting	schedule	in	the	last	meeting	of	the	year.		In	the	year	2013,	the	Company	had	7	meetings	which	had	been	scheduled	with	

clear	agendas	including	performance	of	the	Company.		Notice,	agenda	and	supplementary	documents	of	the	meeting	had	been	sent	prior		

7	days	to	the	date	of	meeting.		In	the	meeting,	the	Chairman	will	allocate	time	for	each	agenda	appropriately	and	will	provide	opportunity	

for	Directors	to	comment	freely.		Also	Top	Executives	has	been	invited	to	attend	meeting	for	providing	additional	information	regarding	

each	agenda,	to	acknowledge	policy	and	to	proceed	per	the	policy	efficiently.		The	Company	has	arranged	teleconference	for	Directors	

who	cannot	attend	meeting	by	themselves	and	provided	language	translation	for	foreign	Directors	in	the	meeting.		Additionally,	the	written	

minutes	of	the	meeting	cover	all	important	information	and	minutes	of	the	meeting	certified	by	the	Board	of	Directors	are	kept	and	ready	

to	be	rechecked.		Number	of	the	Board	of	Directors	meeting	is	under	“Management”	subject.
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กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร

•	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าท่ีด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นชอบ	 เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมี

คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระ	และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

•	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการสรรหาผ่านทางเว็บไซต์	 โดยบริษัทฯ	 จะเผยแพร	่

ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ	 และกรรมการอิสระไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 อย่างชัดเจน	 ท้ังนี้	 เพ่ือให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ	

คัดเลือกได้ตรงตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้	

•	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	ว่างลง	เพราะเหตอุืน่นอกจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหาอาจเสนอชือ่บคุคล	ซึง่มคีณุสมบัติ

ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	แทน	โดยบุคคลที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่

ว่างลง	จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

คณะกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อยจ�านวน	5	คณะ	เพ่ือช่วยดูแลและรบัผดิชอบเฉพาะเรือ่ง	โดยได้เปิดเผยข้อมลูไว้ในหวัข้อ	“การจัดการ”

บทบำท	หน้ำที่	และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

รายละเอียดขอบเขตอ�านาจหน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	สามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

จริยธรรมทำงธุรกิจ	(Code	of	Corporate	Conduct)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งท่ี	 2/2552	 เมื่อวันท่ี	 29	 เมษายน	2552	 ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่	 “ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ”	 โดยจัดพิมพ์เป็น	

คู่มือมอบให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	 รวมท้ังได้เผยแพร่ไว้ใน	 Intranet	และทาง	Website	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือมุ่งหวังให้คณะกรรมการ		

ผู้บริหาร	พนักงาน	ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	และด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	โปร่งใส	เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น	ความไว้วางใจ	ให้เกิดขึ้นกับ

องค์กร	และ	“ผู้มีส่วนได้เสีย”	ที่ประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	คู่ค้า	และสังคม

กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ	มกีารจดัโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคมุทีด่	ีมกีารบรหิารความเสีย่ง

ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจอนุมัติของฝายบริหารในแต่ละระดับ	

ไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม	การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 มีความครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทาง	

การเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน	 และมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอว่ามีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้	 โดยระบบควบคุมภายใน	

เพียงพอและยังด�าเนินอยูอ่ย่างต่อเนือ่ง	และมกีารปรบัปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป	ท�าให้บรษิทั	บรรลเุป้าหมายตามทีก่�าหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	ตามโครงสร้างของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

2.	 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	และการตรวจสอบการทุจริต	ฉ้อฉล

3	 สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	กฎระเบียบ	ค�าสั่งบริษัทฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.	 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งท่ี	 1/2559	 เมื่อวันท่ี	 23	 กุมภาพันธ์	 2559	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและรายงานสรุปผล	

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Nomination	of	Directors	and	Executive	Officers

•	 The	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	proceed	per	the	nomination	process	that	has	been	approved	by	the	Board	in	order	to	

have	persons	who	have	the	appropriate	qualification	and	experience	to	be	the	Directors,	Independent	Directors	and	Executive	officers.

•	 Shareholders	shall	have	the	right	to	nominate	persons	to	be	selected	as	directors	to	the	Nomination	Committee	through	the	Company’s	

website	where	the	Company	will	clearly	publicize	specifications	concerning	the	qualification	of	Directors	and	the	Independent	Directors	

to	enable	the	nomination	of	the	qualified	person(s)	with	the	required	qualification.

•	 In	case	the	position	for	the	Director	is	vacant	because	of	any	cause	other	than	retirement	by	rotation,	the	Nomination	Committee	may	

nominate	someone	who	is	qualified	and	not	prohibited	by	law	to	propose	to	the	Board	of	Directors	to	be	appointed	as	the	Director	with	

the	votes	not	less	than	three	fourth	of	the	remaining	number	of	Directors,	where	the	replacement	director	will	have	the	term	equal	to	

the	remaining	term	of	the	Director	whom	he/she	replaces.

Committees

The	Board	of	Directors	has	formed	5	Committees	to	supervise	and	being	responsible	for	specific	matters.		Details	of	the	Committees	are	

under	“Management”	subject.

Roles,	Duties	and	Responsibilities	of	the	Board	of	Directors

Details	of	Scope	of	Authority,	Duties	and	Responsibilities	of	the	Board	of	Directors	are	under	“Management”	subject	

Code	of	Corporate	Conduct

The	Board	of	Directors’	Meeting	no	2/2009	on	April	29,	2009	had	resolved	to	publish	“Code	of	Corporate	Conduct”	handbook	to	Directors,	

Executive	and	every	staff.		It	also	had	been	published	on	the	Internet	and	Company’s	website.		As	the	guideline,	Code	of	Corporate	Conduct		

expects	Directors,	Executives	and	staff	to	conduct	business	with	honesty	and	transparency	in	order	to	create	confidence	and	trust	in	the	

Company	and	“stakeholders”	consisting	of	shareholders,	staff,	customers,	competitors,	creditors,	business	partners	and	society.

Internal	Control	and	Internal	Audit

The	Board	of	Directors	has	established	an	adequate	internal	control	system,	organized	Company’s	structure	and	environment	under	good	

control,	had	appropriate	 level	of	 risk	management,	controlled	operation	of	 the	management,	determined	clear	duty	and	responsibility		

of	the	management	at	appropriate	level,	had	accurate	and	sufficient	Accounting	and	information	records	on	financial	information	or	operating		

information	and	had	regular	follow-up	process	whether	 it	can	achieve	its	target.	 	Such	internal	control	system	is	adequate,	constantly	

proceeds	and	has	been	revised	to	catch	up	with	situation,	which	will	drive	the	Company	to	achieve	its	target	efficiently	and	effectively.

Apart	from	this,	the	Audit	Committee	has	audited	the	compliance	of	inter	control	which	covers	many	activities	per	Company’s	structure	

as	follows:

1.	 Review	the	auditing	and	auditor	selection.

2.	 Review	the	internal	auditing	and	fraud	and	corruption	auditing	

3.	 Review	the	compliance	of	rules	and	regulation	of	the	Company	and	the	related	laws	

4.	 Review	and	assess	adequacy	of		internal	control	system

In	the	Board	of	Directors’	Meeting	no	1/2016	on	February	23,	2016,	the	Audit	Committee	had	presented	the	summary	of	assessment	of	the	

adequacy	of	the	internal	control	system	as	specified	by	the	Securities	and	Exchange	Commission	to	the	Directors	for	consideration.		The	

Board	of	Directors	unanimously	agreed	that	the	Company’s	internal	control	is	adequate	and	appropriate.
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น	

ผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายท่ีก�าหนดไว้ไปสื่อสาร	

และติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้	 ซึ่งรวมถึงการทบทวนและการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของของหน่วยงานหลัก	และ	

รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังน้ี	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวน	

ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ	 ก่อนน�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปีตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม	

การประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 เรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการและเง่ือนไขในการก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท	

ประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2551

บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และให้ฝ่ายบริหาร	

ความเสี่ยงองค์กร	 ท�าหน้าที่ในการน�านโยบายท่ีก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติ	 ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้	 และรายงานผลให้	

คณะกรรมการบริษัททราบอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปี

กำรแจ้งเบำะแส

คณะกรรมการได้ก�าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส	โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	รายงานตรงต่อบริษัทฯ	ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส	เมื่อพบคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในบริษัทฯ

1.	 แจ้งฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล

2.	 e-Mail:	pornsawan.sa@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	nalinya.s@mungthaiinsurance.com					

	 e-Mail:	phitchanan.b@mungthaiinsurance.com				

	ซึ่งจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส	และผู้มีส่วนได้เสียให้กับผู้ใดรับทราบ	หากผู้แจ้งเบาะแส	เป็นพนักงาน	จะได้รับการรับรองและให้ความมั่นใจ

ได้ว่า	การร้องเรียนดังกล่าว	จะไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานใดๆ	ทั้งสิ้น

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร

ในปี	2558	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ท�าการประเมนิผลการปฏบิติังานตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ	และรายบคุคลโดยใช้แบบประเมนิทีป่รับปรงุใหม่

ของศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งแบบประเมินฯ	แบ่งออกเป็น	6	หมวด	คือ

1.	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

2.	 การประชุมคณะกรรมการ

3.	 การท�าหน้าที่ของกรรมการ

4.	 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

5.	 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

6.	 บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการให้รับทราบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการ

กำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินทักษะความสามารถในการบริหารของกรรมการผู้จัดการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อประโยชน์ในการ

ทราบข้อมลูส�าหรบัการบรหิารองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	และเพ่ือก�าหนดทศิทางในอนาคต	ซึง่จะส่งผลต่อความเตบิโตขององค์กร	

ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทน

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)

116
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558



Shareholding Structure and Management

Risk	Management

The	Company	has	given	 importance	on	 risk	management	 for	 conducting	business.	 	 The	Board	of	Directors	 has	 assigned	 the	Risk		

Management	Committee	to	formulate	policy	approved	by	the	Board	of	Directors.		The	Risk	Management	Department	has	to	communicate	

to	Company’s	staff	about	the	policy,	follow	up	to	ensure	that	such	policy	has	been	complied	and	frequently	report	the	result	to	the	Board	of	

Directors.		The	Risk	Management	Policy	had	been	provided	in	writing,	approved	by	the	Board	of	Directors	and	submitted	to	the	regulator	

every	year	as	stipulated	in	notice	of	Office	of	Insurance	Commission	(OIC)	regarding	principles,	methods	and	conditions	for	determining	

minimum	standard	in	risk	management	of	Non-Life	insurance	Company	2008.

The	Company	set	up	the	Risk	Management	Committee	for	establishing	policies	approved	by	the	Board	of	Directors	and	the	Risk	Management		

Department	will	be	the	one	who	implements	such	policies	and	monitor	the	compliance	of	the	policies,	then	regularly	reports	to	the	Board	

of	Directors.		The	Risk	Management	policy	has	been	established	in	written	and	submitted	to	the	regulators	every	year.

Whistleblowing

The	Board	of	Directors	provides	channel	via	Company’s	website	or	report	directly	to	the	Company.

Whistleblowing	channels	for	corruption	found	in	the	Company	are	as	follows

1.	 Compliance	and	Corporate	Governance	Department

2.	 e-Mail:	pornsawan.sa@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	nalinya.s@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	phitchanan.b@mungthaiinsurance.com

Information	of	the	reporters	and	related	persons	will	be	confidential.		If	the	reporter	is	the	Company’s	staff,	the	staff	will	be	ensured	that	

he	will	not	receive	any	effect	to	his	works.

Self-Assessment	of	the	Board

In	the	year	2015,	the	Board	of	Directors	had	been	assessed	their	performances	and	individual	performance	by	using	revised	assessment	

form	from	Corporate	Governance	Center	for	Listed	Company	of	Stock	Exchange	of	Thailand,	which	contains	6	parts	as	follows:

1.	 Relationship	with	the	Management

2.	 The	Board	of	Directors’	Meeting

3.	 Performance	of	the	Director

4.	 Structure	and	the	qualification	of	the	Board	of	Directors

5.	 Self-development	of	the	Board	and	the	development	for	the	Executives

6.	 Roles,	duties	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors

The	assessment	result	had	been	summarized	and	presented	to	the	Board	of	Directors	for	acknowledgement	in	order	to	increase	work	

efficiency	of	the	Board	of	Directors.

Assessment	of	the	President	and	Chief	Executive	Officer

The	Board	of	Directors	requires	to	assess	the	management	ability	of	the	President	in	order	to	get	information	that	benefits	the	Company	

management	on	achieving	target	and	to	set	direction	in	the	future	that	will	affect	the	Company’s	growth	and	the	remuneration	determination.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

ค่ำตอบแทน

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น	และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม	ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน		

และจะค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได	้	

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทด้วย

•	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะให้ค�าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทน		

และผลประโยชน์ตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู	ตัง้แต่ระดบักรรมการผูจ้ดัการขึน้ไป	โดยบรษิทัฯ	จะมกีารส�ารวจอตัราค่าตอบแทนเป็นระยะ	เพ่ือปรบัปรงุ	

ให้เป็นไปตามภาวะของตลาด	และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

•	 รายละเอียดค่าตอบแทนสามารถดูได้จากหัวข้อ		“การจัดการ”

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

•	 บรษิทัฯ	มนีโยบายส่งเสรมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และเลขานุการบริษทัฯ	ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จากสถาบันภายนอก	และจากการจดัอบรม

ภายในบริษัทฯ	มาบรรยายเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

•	 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่	จะจัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่	ตลอดจน

จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

•	 บริษัทฯ	 ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งจัดโดย	 IOD	 เพ่ือพัฒนาความรู	้

ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

เพ่ือให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแนวทางแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	และพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญ

รับทราบว่า	 ตนมีหน้าท่ีต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ	ก�าหนด	 ซึ่งประกอบด้วยกระบวนและข้ันตอนการท�างาน	 รายละเอียดของ	

งานท่ีค้าง	 วิธีการติดต่อสื่อสารเพ่ือขอข้อมูลในงานรับโอน	 โดยแจ้งให้บริษัทฯ	 รับทราบเมื่อตนเองจะพ้นจากต�าแหน่ง	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	มีระบบการคัดสรร

บุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กำรสรรหำกรรมกำร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะให้ค�าเสนอแนะแก	่

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติ	 บริษัทมหาชนจ�ากัด	พระราชบัญญัติ	

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

	

ทั้งนี้	คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	ซึ่งในปี	2558	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท

1.	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	ทั้งคุณวุฒิ	 และประสบการณ์	 มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 และสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์	

โดยรวมต่อบริษัทฯ

2.	 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และจริยธรรม

3.	 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	และข้อบังคับของบริษัทฯ	ก�าหนด	รวมทั้ง

ต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และ	ก.ล.ต.	

4.	 เป็นผู้มีภาวะผู้น�า	วิสัยทัศน์	และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ	เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.	 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่	และเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Remuneration

•	 For	the	remuneration	of	the	Directors,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	preliminarily	consider	the	remuneration,	then	

propose	to	the	Board	of	Directors’	Meeting	for	consideration	and	request	the	approval	from	the	shareholder	meeting	by	considering	

the	suitability	and	consistency	with	their	duties	and	responsibilities	to	be	in	the	relatively	closed	level	to	the	same	industry	which	is	

sufficient	to	retain	the	qualified	Directors.		At	the	same	time	the	company	has	to	consider	the	Company’s	performance	as	well.

•	 For	the	remuneration	of	Managements,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	provide	recommendation	to	the	Board	of	

Directors	to	determine	the	rate	of	remuneration	for	the	Top	Executives	(from	the	President	and	onward)	where	the	company	will	conduct	

periodic	survey	for	the	remuneration	in	order	to	keep	up	with	the	market	and	in	the	relatively	closed	level	to	the	same	industry.

Development	of	Directors	and	Executives

•	 The	Company	has	 the	policy	 to	encourage	Directors,	Executives	and	the	Company	Secretary	 to	attend	trainings	 to	 increase	their	

knowledge	from	external	institutions	and	from	the	internal	trainings,	and	to	improve	the	operations	to	be	more	effective	and	up	to	the	

current	situation.

•	 Every	time	when	a	new	Director	has	been	appointed,	Director’s	handbook	and	useful	information	for	the	operations	of	the	new	Director	

and	trainings	on	Company’s	business	will	be	provided	to	the	new	Director.

•	 The	Company	has	supported	Directors	to	participate	in	the	seminars	related	to	the	roles	of	the	Company’s	Director.		Such	seminars	

are	arranged	by	IOD	for	improving	knowledge	and	capability	of	the	Directors.

Succession	Plan

For	management	continuity,	the	company	has	prepared	the	guidelines	for	succession	planning,	where	the	Board	of	Directors,	the	Executives		

and	employees	in	the	important	positions	to	acknowledge	that	they	have	the	duties	to	submit	the	plan	to	transfer	their	jobs	per	the	prescribed	

timeframe	set	by	the	Company,	which	shall	consist	of	processes	and	operating	procedures,	details	of	the	pending	jobs,	communication	

methods	for	requesting	the	information	of	the	transferred	jobs,	by	informing	the	Company	when	he/she	will	retire.		The	Company	has	the	

system	to	recruit	employees,	who	will	be	responsible	in	important	position	in	every	level	and	can	work	properly	and	efficiently,	and	this	will	

build	the	confidence	of	the	investors,	shareholders	and	employees,	so	that	the	Company	operation	will	be	carry	on	immediately.

Nomination of the Board of Directors and Top Executives
Nomination	of	the	Board	of	Directors

The	nomination	of	the	Board	of	Directors	must	obtain	the	approval	from	the	Shareholders’	Meeting	where	the	Nomination	and	Remuneration	

Committee	will	provide	recommendations	for	the	Board	of	Directors	to	select	the	qualified	person(s)	per	the	Public	Limited	Companies	Act	

and	the	Securities	and	Exchange	Act	and	to	propose	to	the	Shareholders’	Meeting	to	be	voted	as	the	Director(s).

The	Nomination	and	Remuneration	Committee	allows	the	shareholders	to	nominate	qualified	persons	to	be	elected	as	the	Directors,	but	

none	of	the	shareholders	nominates	any	persons	in	2015.

Qualifications	of	the	Board	of	Directors	

1.	 Has	knowledge,	skill,	competent	and	experience.	Understand	Company’s	business	and	can	give	useful	comments	to	the	Company.

2.	 Has	integrity,	honesty	and	ethics.

3.	 Has	qualification	as	specified	by	Public	Limited	Companies	Act,	Non-Life	Insurance	Act	and	the	Company’s	Article	of	Association,	and	

does	not	possess	any	prohibited	characterize	as	specified	by	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	Security	and	Exchange	Commission	

of	Thailand.

4.	 Has	a	leadership,	vision	and	freedom	to	make	decision	for	the	benefit	of	the	Company	and	shareholders

5.		 Be	able	to	fully	devote	time	to	perform	a	director’s	duty	and	responsibility	and	attend	meeting	regularly
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Shareholding Structure and Management (Continued)

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ		

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ	

ควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	

2.	 ไม่เปน็หรอืเคยเปน็กรรมการทีม่ีสว่นร่วมบริหารงาน	ลูกจา้ง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ดร้ับเงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้ีอ�านาจควบคมุของบริษทัฯ	บรษิัทใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 	 เว้นแต่จะได้พ้นจากกการมีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	 ท้ังนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	และบุตร	 รวมทั้ง	

คู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

หรือบริษัทย่อย	

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	ในลักษณะ

ที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่ท�ากระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	อสังหาริมทรัพย์	

รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงิน	ด้วยการรับหรือให้กูยื้ม	ค�า้ประกัน	การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกัน

หน้ีสิน	 รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง	ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย	์

ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณ

มลูค่าของรายการทีเ่ก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคุมของบรษิทัฯ		และไม่เป็นผูถื้อหุน้

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

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

ต่อส�านักงาน	

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	

สองล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย		

ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที	่

ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	หรือ

เป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนักงาน	ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ท่ีมสีทิธิออกเสยีงท้ังหมด

ของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้หุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยให้ผู้ถือหุ้นลงเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคล	

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น		

ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น	 ให้ผู้เป็น	

ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Qualifications	of	the	Independent	Directors	

1.	 Holding	shares	not	exceeding	1	percent	of	the	total	number	of	voting	rights	of	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	

major	shareholder	or	controlling	person	of	the	Company,	including	the	shares	held	by	related	persons	of	the	independent	director;

2.	 Neither	being	nor	having	been	an	executive	director,	employee,	staff,	or	advisor	who	receives	salary,	or	a	controlling	person	of	the	

Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	same-level	subsidiary,	major	shareholder	or	controlling	person	of	the	Company	

unless	the	foregoing	status	has	ended	not	less	than	two	years	prior	to	the	date	of	appointment.		Such	prohibition	does	not	include	being		

nor	having	been	a	government	officer,	advisor	to	the	government	section	who	is	a	major	shareholder	or	controlling	person	of	the	Company;

3.	 Not	being	a	person	related	by	blood	or	registration	under	laws	i.e.	father,	mother,	spouse,	sibling,	and	child,	including	spouse	of	the	

children;	of	other	directors,	executives,	major	shareholders,	controlling	persons,	or	persons	to	be	nominated	as	director	executive	or	

controlling	persons	of	the	Company	or	its	subsidiary;

4.	 Not	having	a	business	relationship	with	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	major	shareholder	or	controlling	person	of	

the	Company,	in	the	manner	which	may	interfere	with	his	or	her	independent	judgement,	and	neither	being	nor	having	been	a	principle		

shareholder	or	controlling	person	of	any	person	having	business	 relationship	with	 the	Company,	 its	parent	company,	subsidiary,	

affiliate,	major	shareholder	or	controlling	person	of	the	Company	unless	the	foregoing	relationship	has	ended	not	less	than	two	years	

prior	to	the	date	of	appointment.

	 The	term	‘business	relationship’	aforementioned	under	paragraph	one	includes	any	normal	business	transaction,	rental	or	lease	of	

immovable	property,	transaction	relating	to	assets	or	services	or	grant	or	receipt	of	financial	assistance	through	receiving	or	extending	

loans,	guarantee,	providing	assets	as	collateral,	including	any	other	similar	actions,	which	result	in	the	Company	or	its	counterparty	

being	subject	to	 indebtedness	payable	to	the	other	party	 in	the	amount	of	 three	percent	or	more	of	the	net	tangible	assets	of	the	

Company	or	twenty	million	Baht	or	more,	whichever	is	lower.		The	amount	of	such	indebtedness	shall	be	calculated	according	to	the	

calculation	method	for	value	of	connected	transactions	under	the	Notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	concerning	rules	

on	connected	transactions	mutatis	mutandis.	The	combination	of	such	indebtedness	shall	include	indebtedness	taking	place	during	

the	course	of	one	year	prior	to	the	date	on	which	the	business	relationship	with	the	person	commences;

5.	 Neither	being	nor	having	been	an	auditor	of	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	major	shareholder	or	controlling	

person	of	the	Company,	and	not	being	a	principle	shareholder	or	controlling	person,	or	partner	of	an	audit	firm	which	employs	auditors	

of	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	major	shareholders	or	controlling	person	of	the	Company	unless	the	foregoing	

relationship	has	ended	not	less	than	two	years	from	the	date	of	appointment;

6.	 Neither	being	nor	having	been	any	professional	advisor	including	legal	advisor	or	financial	advisor	who	receives	an	annual	service	

fee	exceeding	two	million	Baht	from	the	Company,	its	parent	company,	subsidiary,	affiliate,	major	shareholders	or	controlling	person	

of	the	Company,	and	neither	being	nor	having	been	a	principal	shareholder,	controlling	person	or	partner	of	the	professional	advisor	

unless	the	foregoing	relationship	has	ended	not	less	than	two	years	from	the	date	of	appointment;

7.	 Not	being	a	director	who	has	been	appointed	as	a	representative	of	the	Company’s	director,	major	shareholder	or	shareholders	who	

are	related	to	the	major	shareholder;

8.	 Not	operate	any	business	which	has	the	same	nature	as	and	is	in	significant	competition	with	the	business	of	the	Company	or	subsidiary,	

or	not	being	a	principal	partner	in	any	partnership,	or	not	being	an	executive	director,	employee,	staff,	or	advisor	who	receives	salary;	

or	holding	shares	not	exceeding	one	percent	of	the	total	number	of	voting	rights	of	any	other	company	operating	business	which	has	

the	same	nature	as	and	is	in	significant	competition	with	the	business	of	the	Company	or	subsidiary;

9.	 Not	having	any	characteristics	which	make	him/her	 incapable	of	expressing	 independent	opinions	with	 regard	 to	 the	Company’s	

business	operation.
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Shareholding Structure and Management (Continued)

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม	

คณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน	ให้ท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการทีว่่างลงน้ัน	

ทั้งนี้	บุคคลที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการนั้น	ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด	และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยก�าหนด

ไว้ด้วยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	 จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	มติของคณะกรรมการ	

ตามวรรคหนึ่ง	ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	 และกลั่นกรอง	

บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสม	มคีวามรูค้วามสามารถ	ทกัษะ	และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ	และเข้าใจในธุรกิจของบรษิทั

เป็นอย่างดี	และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัต	ิ

ต่อไป

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

•	 ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือมิให้ผู้บริหารและพนักงาน	 น�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์	

ของตนเอง	หรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	โดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่การงาน	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	หากฝ่าฝืนอาจ

ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจ้างได้

•	 ก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	(Inside	Trading)	ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งหมายถึงกรรมการบริษัทฯ		ผู้บริหาร	และพนักงาน

ในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล	 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	 โดยห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	

ภายใน	1	เดือน	ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	และภายใน	3	วัน	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

•	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร	 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วัน	นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์	 และส่งส�าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้ส�านักเลขานุการบริษัทฯ	 จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลส�าหรับจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลง	

และสรุปจ�านวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคล	 เพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบในการประชุมคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

การถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งสุดท้ายของปี	 และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 และแบบ	56-1	นอกจากนั้น	 ยังได้แจ้ง	

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Shareholding Structure and Management

Criteria	and	method	to	vote	the	Director(s)	through	the	Shareholders’	Meeting	

1.	 Each	shareholder	has	one	vote	per	share;

2.	 Each	shareholder	can	cast	all	of	his/her	votes	in	1.	for	any	person	or	any	group	but	cannot	split	his/her	votes	to	any	person	or	any	

group;

3.	 The	majority	vote	is	applied	for	the	Director’s	election.		The	persons	who	adopt	the	majority	votes	and	the	respective	votes	will	be	elected	

as	the	Director(s)	in	case	of	several	positions,	but	not	exceeding	the	number	of	positions	to	be	elected	at	that	time.		In	case	that	the	

persons	who	have	been	elected	in	the	respective	votes	have	the	number	of	votes	more	than	the	available	position	in	the	election,	the	

Chairman	has	the	right	to	cast	his/her	deciding	vote	in	order	to	obtain	a	resolution.

In	the	case	of	any	vacancy	on	the	Board	of	Directors	other	than	retirement	by	rotation,	the	Board	of	Directors	shall	elect	a	person	who	is	

qualified	and	does	not	possess	any	prohibited	characterize	as	specified	by	Public	Limited	Companies	Act	and	Non-life	Insurance	Act,	to	fill	

in	the	vacancy.		The	election	shall	take	place	at	the	subsequent	Board	of	Directors’	meeting	unless	the	remaining	term	of	the	directorship		

is	less	than	two	months.		The	replacement	director	shall	retain	his/her	office	as	same	as	the	period	for	which	the	former	director	was	entitled	

to	retain.		The	resolution	of	the	Board	of	Directors	in	respect	of	the	first	paragraph	shall	consist	of	not	less	than	three-fourth	(3/4)	votes	of	

the	remaining	directors.

Nomination	of	the	Top	Executives

The	nomination	of	the	President	and	above,	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	will	consider	and	select	the	qualified	person	who	

has	knowledge,	skill	and	experiences	that	will	benefit	the	Company’s	business.		Such	person	should	understand	Company’s	business	very	

well	and	can	manage	Company’s	business	to	achieve	goal	and	target	set	by	the	Board	of	Directors.		Presented	to	the	Board	of	Directors	

for	approval.

Supervision	the	operations	of	subsidiary	and	affiliated	companies

The	Company	does	not	have	any	subsidiary	and	affiliated	company

Controlling	the	use	of	internal	information

•	 Set	a	measure	 for	 the	use	of	 internal	 information	 in	writing	 in	order	 to	prevent	 the	Company’s	executives	and	staff	 to	use	 internal		

information,	before	such	information	is	disclosed,	by	using	their	work	authority	to	seek	for	their	benefit	or	someone	else’s	benefit	directly	

or	indirectly.		In	case	of	breach,	such	executive	or	staff	will	be	liable	to	a	legal	action	or	the	employment	will	be	terminated.

•	 Set	a	measure	to	prevent	inside	trading	conducted	by	related	persons	including	the	Board	of	Directors	and	staff	whose	works	involve	

with	the	information	(including	spouse	and	minor	child	of	such	persons),	by	prohibiting	them	not	to	buy	and	sell	Company’s	shares	within	

1	month	before	quarter	and	annual	financial	statements	are	disclosed	and	within	3	days	after	such	financial	statements	are	disclosed.

•	 Company’s	Directors	and	executives	are	required	to	report	their	Company’s	security	holding	of	their	parts	including	their	children’s	

to	the	Security	and	Exchange	Commission	of	Thailand	per	Section	59	of	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535	within	3	days	after	

the	change	of	security	holding	and	submit	copy	of	the	report	of	the	security	holding	to	the	Company	Secretary	office	to	retain	as	the	

information	for	change	of	security	holding	and	no.	of	shares	of	each	Directors	and	executives.		Such	report	will	be	present	to	the	Board	

of	Directors	for	acknowledgement	in	the	Board	of	Directors	meeting	at	the	end	of	each	year.		Besides,	the	report	of	security	holding	

will	be	disclosed	in	the	Annual	report	and	56-1	form.	In	case	of	breach,	such	Directors	and	executives	will	receive	punishment.
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญโดยสรุป
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด โดยนำงสำวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 (ปี 2556-2558) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส�ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นว่ำ 

งบกำรเงินที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

บริษัทฯ สรุปข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1. ส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับเบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัทฯ ประจ�ำปี เทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่เปิดเผยโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตารางที่ 2. สรุปตัวเลขฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

ตารางที่ 3. อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยโดยเปรียบเทียบอัตรำส่วน 3 ปี

สรุปส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทประจ�าปี

หน่วย: พันบาท

ล�าดับ
ที่

บริษัท
เบี้ยประกันภัย

รับโดยตรง
2558

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

2557

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

2556

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

การเติบโต
2558 และ 2557

1 วิริยะประกันภัย 32,418,583 15.49 33,376,242 16.25 33,983,114 16.74 (2.9)

2 ทิพยประกันภัย 22,628,978 10.81 24,092,023 11.73 23,617,950 11.63 (6.1)
3 กรุงเทพประกันภัย 15,295,768 7.31 15,155,362 7.38 15,057,773 7.42 0.9
4 เมืองไทยประกันภัย 11,145,620 5.32 10,028,056 4.88 8,663,530 4.27 11.1
5 สินมั่นคงประกันภัย 9,927,382 4.74 9,603,787 4.68 8,862,717 4.37 3.4
6 ประกันคุ้มภัย 9,002,723 4.30 8,515,965 4.15 8,482,703 4.18 5.7
7 โตเกียวมำรีนประกันภัย 7,542,351 3.60 7,411,829 3.61 8,033,379 3.96 1.8
8 ธนชำตประกันภัย 6,088,337 2.91 5,894,008 2.87 5,651,204 2.78 3.3
9 แอลเอ็มจี ประกันภัย 5,717,185 2.73 5,825,095 2.84 5,979,107 2.95 (1.9)
10 มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ 5,031,737 2.40 5,201,612 2.53 5,539,132 2.73 (3.3)
11 สำมัคคีประกันภัย (เดิมไทยพำณิชย์สำมัคคี) 5,322,424 2.54 5,025,746 2.45 4,994,741 2.46 5.9
12 อำคเนย์ประกันภัย 6,118,548 2.92 4,729,817 2.30 4,269,088 2.10 29.4
13 เทเวศประกันภัย 4,841,325 2.31 4,120,546 2.01 3,995,058 1.97 17.5
14 กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัย 3,771,659 1.80 3,851,874 1.88 3,837,539 1.89 (2.1)
15 เอช ไอ เอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 4,165,449 1.99 3,828,041 1.86 3,772,454 1.86 8.8
16 เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย 3,815,419 1.82 3,625,131 1.77 3,400,960 1.68 5.2
17 แอกซ่ำประกันภัย 3,339,086 1.60 3,125,503 1.52 3,117,449 1.54 6.8
18 ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล 3,110,990 1.49 3,054,160 1.49 2,961,046 1.46 1.9
19 กรุงไทยพำนิชประกันภัย 3,010,318 1.44 3,053,198 1.49 3,046,887 1.50 (1.4)
20 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 3,124,943 1.49 3,048,628 1.48 2,889,825 1.42 2.5
21 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 2,637,604 1.26 2,947,546 1.44 2,976,278 1.47 (10.5)
22 มิตรแท้ประกันภัย 2,619,529 1.25 2,713,378 1.32 2,951,092 1.45 (3.5)
23 นวกิจประกันภัย 3,335,181 1.59 2,652,447 1.29 2,507,173 1.23 25.7
24 ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 2,344,022 1.12 2,569,267 1.25 2,880,573 1.42 (8.8)
25 อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย 2,367,687 1.13 2,545,950 1.24 2,612,373 1.29 (7.0)

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Summary of Key Financial Information
Summary of Auditor’s Reports for the past 3 years
EY Office Limited and Miss Somjai  Khunapasut, certified public accountant no. 4499 (Year 2013-2015) 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 (OIC)

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
Direct 

Premium
2015

Market 
Share

(%)

Direct 
Premium

2014

Market 
Share

(%)

Direct 
Premium

2013

Market 
Share

(%)

Growth
2015 & 2014

1 VIRIYAH INSURANCE 32,418,583 15.49 33,376,242 16.25 33,983,114 16.74 (2.9)

2 DHIPAYA INSURANCE 22,628,978 10.81 24,092,023 11.73 23,617,950 11.63 (6.1)
3 BANGKOK INSURANCE 15,295,768 7.31 15,155,362 7.38 15,057,773 7.42 0.9
4 MUANG THAI INSURANCE 11,145,620 5.32 10,028,056 4.88 8,663,530 4.27 11.1
5 SYNMUNKONG INSURANCE 9,927,382 4.74 9,603,787 4.68 8,862,717 4.37 3.4
6 THE SAFETY INSURANCE 9,002,723 4.30 8,515,965 4.15 8,482,703 4.18 5.7
7 TOKIO MARINE SRI MUANG INSURANCE 7,542,351 3.60 7,411,829 3.61 8,033,379 3.96 1.8
8 THANACHART INSURANCE 6,088,337 2.91 5,894,008 2.87 5,651,204 2.78 3.3
9 LMG INSURANCE 5,717,185 2.73 5,825,095 2.84 5,979,107 2.95 (1.9)
10 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 5,031,737 2.40 5,201,612 2.53 5,539,132 2.73 (3.3)
11 SAMAGGI INSURANCE

(formerly SIAM COMMERCIAL SAMAGGI)
5,322,424 2.54 5,025,746 2.45 4,994,741 2.46 5.9

12 THE SOUTHEAST INSURANCE 6,118,548 2.92 4,729,817 2.30 4,269,088 2.10 29.4
13 DEVES INSURANCE 4,841,325 2.31 4,120,546 2.01 3,995,058 1.97 17.5
14 ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION 3,771,659 1.80 3,851,874 1.88 3,837,539 1.89 (2.1)
15 ACE INA OVERSEAS 4,165,449 1.99 3,828,041 1.86 3,772,454 1.86 8.8
16 MSIG INSURANCE 3,815,419 1.82 3,625,131 1.77 3,400,960 1.68 5.2
17 AXA INSURANCE 3,339,086 1.60 3,125,503 1.52 3,117,449 1.54 6.8
18 SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE 3,110,990 1.49 3,054,160 1.49 2,961,046 1.46 1.9
19 KRUNGTHAI PANICH INSURANCE 3,010,318 1.44 3,053,198 1.49 3,046,887 1.50 (1.4)
20 THAIVIVAT INSURANCE 3,124,943 1.49 3,048,628 1.48 2,889,825 1.42 2.5
21 NEW HAMPSHIRE INSURANCE 2,637,604 1.26 2,947,546 1.44 2,976,278 1.47 (10.5)
22 MITTARE INSURANCE 2,619,529 1.25 2,713,378 1.32 2,951,092 1.45 (3.5)
23 NAVAKIJ INSURANCE 3,335,181 1.59 2,652,447 1.29 2,507,173 1.23 25.7
24 AIOI BANGKOK INSURANCE 2,344,022 1.12 2,569,267 1.25 2,880,573 1.42 (8.8)
25 ALLIANZ CP GENERAL INSURANCE 2,367,687 1.13 2,545,950 1.24 2,612,373 1.29 (7.0)
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

หน่วย: พันบาท

ล�าดับ
ที่

บริษัท
เบี้ยประกันภัย

รับโดยตรง
2558

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

2557

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

2556

ส่วนแบ่ง
ตลาด

(ร้อยละ)

การเติบโต
2558 และ 2557

26 บูพำ ประกันสุขภำพ 2,807,771 1.34 2,523,216 1.23 2,144,317 1.06 11.3
27 ซิกน่ำประกันภัย 2,258,557 1.08 2,225,521 1.08 2,089,740 1.03 1.5
28 สมโพธิ์ เจแปน 2,474,683 1.18 2,089,838 1.02 1,872,498 0.92 18.4
29 เอเชียประกันภัย 1950 2,333,776 1.11 2,031,474 0.99 1,881,616 0.93 14.9
30 ไทยศรีประกันภัย 1,982,304 0.95 2,140,286 1.04 2,209,142 1.09 (7.4)
31 ไทยประกันภัย 1,731,657 0.83 1,836,832 0.89 1,875,756 0.92 (5.7)
32 น�ำสินประกันภัย 2,005,642 0.96 1,715,821 0.84 1,683,521 0.83 16.9
33 เจ้ำพระยำประกันภัย 2,051,351 0.98 1,595,813 0.78 1,316,887 0.65 28.5
34 ฟอลคอนประกันภัย 1,519,588 0.73 1,383,949 0.67 1,314,665 0.65 9.8
35 เคเอสเค ประกันภัย 843,752 0.40 1,204,086 0.59 938,665 0.46 (29.9)
36 อินทรประกันภัย 751,923 0.36 1,077,826 0.52 1,009,380 0.50 (30.2)
37 สินทรัพย์ประกันภัย 937,465 0.45 985,694 0.48 940,530 0.46 (4.9)
38 คิวบีอี ประกันภัย 1,036,478 0.50 970,009 0.47 876,966 0.43 6.9
39 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 947,384 0.45 951,699 0.46 1,307,478 0.64 (0.5)
40 สหมงคลประกันภัย 744,970 0.36 817,203 0.40 690,414 0.34 (8.8)
41 สยำมซิตี้ประกันภัย 937,749 0.45 738,578 0.36 656,954 0.32 27.0
42 เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) 625,270 0.30 716,014 0.35 751,073 0.37 (12.7)
43 บำงกอกสหประกันภัย 830,940 0.40 655,365 0.32 715,891 0.35 26.8
44 กมลประกันภัย 259,454 0.12 542,863 0.26 733,112 0.36 (52.2)
45 ไทยพัฒนำประกันภัย 435,551 0.21 474,815 0.23 457,417 0.23 (8.3)
46 เจนเนอรำลี่ประกันภัย 445,339 0.21 429,869 0.21 445,969 0.22 3.6
47 ไทยไพบูลย์ประกันภัย 334,438 0.16 321,953 0.16 399,665 0.20 3.9
48 เอรำวัณประกันภัย 196,950 0.09 287,766 0.14 383,541 0.19 (31.6)
49 จรัญประกันภัย 218,368 0.10 245,932 0.12 229,367 0.11 (11.2)
50 ฟีนิกซ์ ประกันภัย 101,260 0.05 229,571 0.11 390,017 0.19 (55.9)
51 ไทยประกันสุขภำพ 237,551 0.11 223,947 0.11 210,438 0.10 6.1
52 พุทธธรรมประกันภัย 182,967 0.09 190,456 0.09 197,694 0.10 (3.9)
53 ทูนประกันภัย (เดิม โอสถสภำประกันภัย) 587,714 0.28 187,173 0.09 148,080 0.07 214.0
54 เอฟพีจี ประกันภัย (เดิม ชับบ์ประกันภัย) 196,666 0.09 172,314 0.08 181,605 0.09 14.1
55 สัญญำประกันภัย 133,955 0.06 166,664 0.08 87,235 0.04 (19.6)
56 นิวอินเดีย แอสชัวรันซ์ 68,467 0.03 63,701 0.03 46,916 0.02 7.5
57 สหนิรภัยประกันภัย 50,093 0.02 53,972 0.03 55,979 0.03 (7.2)
58 แปซิฟึก ครอส ประกันสุขภำพ (เดิม บริรักษ์ประกันภัย) 259,766 0.12 40,578 0.02 13,141 0.01 540.2
59 เอไอเอ (ประกันวินำศภัย) 22,982 0.01 39,495 0.02 118,353 0.06 (41.8)
60 ไชน่ำอินชัวรันส์ 32,873 0.02 34,302 0.02 36,595 0.02 (4.2)
61 ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย - - 7,696 0.00 522,482 0.26 (100.0)
62 ศูนย์สุขภำพประเทศไทย - - - - 4,683 0.00 0.0
63 ส่งเสริมประกันภัย - - - - 545 0.00 0.0
64 กรุงเทพประกันสุขภำพ 18,320 0.01 233 0.00 - - 7,762.7

 รวม 209,326,822 100.00 205,367,735 100.00 203,021,472 100.00 1.9

ที่มา: ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ข้อมูล ณ 25/2/2559)
http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Unit: Thousand Baht

No. Company
Direct 

Premium
2015

Market 
Share

(%)

Direct 
Premium

2014

Market 
Share

(%)

Direct 
Premium

2013

Market 
Share

(%)

Growth
2015 & 2014

26 BUPA HEALTH INSURANCE 2,807,771 1.34 2,523,216 1.23 2,144,317 1.06 11.3
27 CIGNA INSURANCE 2,258,557 1.08 2,225,521 1.08 2,089,740 1.03 1.5
28 SOMPO JAPAN INSURANCE 2,474,683 1.18 2,089,838 1.02 1,872,498 0.92 18.4
29 ASIA INSURANCE 1950 2,333,776 1.11 2,031,474 0.99 1,881,616 0.93 14.9
30 THAISRI INSURANCE 1,982,304 0.95 2,140,286 1.04 2,209,142 1.09 (7.4)
31 THAI INSURANCE 1,731,657 0.83 1,836,832 0.89 1,875,756 0.92 (5.7)
32 NAM SENG INSURANCE 2,005,642 0.96 1,715,821 0.84 1,683,521 0.83 16.9
33 CHAO PHAYA INSURANCE 2,051,351 0.98 1,595,813 0.78 1,316,887 0.65 28.5
34 FALCON INSURANCE 1,519,588 0.73 1,383,949 0.67 1,314,665 0.65 9.8
35 KSK INSURANCE 843,752 0.40 1,204,086 0.59 938,665 0.46 (29.9)
36 INDARA INSURANCE 751,923 0.36 1,077,826 0.52 1,009,380 0.50 (30.2)
37 ASSETS INSURANCE 937,465 0.45 985,694 0.48 940,530 0.46 (4.9)
38 QBE INSURANCE 1,036,478 0.50 970,009 0.47 876,966 0.43 6.9
39 THAI SETAKIJ INSURANCE 947,384 0.45 951,699 0.46 1,307,478 0.64 (0.5)
40 UNION PROSPERS INSURANCE 744,970 0.36 817,203 0.40 690,414 0.34 (8.8)
41 SIAM CITY INSURANCE 937,749 0.45 738,578 0.36 656,954 0.32 27.0
42 AIG INSURANCE 625,270 0.30 716,014 0.35 751,073 0.37 (12.7)
43 BANGKOK UNION INSURANCE 830,940 0.40 655,365 0.32 715,891 0.35 26.8
44 KAMOL INSURANCE 259,454 0.12 542,863 0.26 733,112 0.36 (52.2)
45 THAI UNITED INSURANCE 435,551 0.21 474,815 0.23 457,417 0.23 (8.3)
46 GENERALI INSURANCE 445,339 0.21 429,869 0.21 445,969 0.22 3.6
47 THAI PAIBOON INSURANCE 334,438 0.16 321,953 0.16 399,665 0.20 3.9
48 ERAWAN INSURANCE 196,950 0.09 287,766 0.14 383,541 0.19 (31.6)
49 CHARAN INSURANCE 218,368 0.10 245,932 0.12 229,367 0.11 (11.2)
50 PHOENIX INSURANCE 101,260 0.05 229,571 0.11 390,017 0.19 (55.9)
51 THAI HEALTH INSURANCE 237,551 0.11 223,947 0.11 210,438 0.10 6.1
52 PHUTTHATHAM INSURANCE 182,967 0.09 190,456 0.09 197,694 0.10 (3.9)
53 TUNE INSURANCE (formerly OSOTSPA INSURANCE) 587,714 0.28 187,173 0.09 148,080 0.07 214.0
54 FPG IINSURANCE (formerly CHUBB INSURANCE) 196,666 0.09 172,314 0.08 181,605 0.09 14.1
55 PROMISE INSURANCE 133,955 0.06 166,664 0.08 87,235 0.04 (19.6)
56 NEW INDIA ASSURANCE 68,467 0.03 63,701 0.03 46,916 0.02 7.5
57 UNION INSURANCE 50,093 0.02 53,972 0.03 55,979 0.03 (7.2)
58 PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE

(formerly BORIRAK INSURANCE)
259,766 0.12 40,578 0.02 13,141 0.01 540.2

59 A. I. A NON-LIFE 22,982 0.01 39,495 0.02 118,353 0.06 (41.8)
60 CHINA INSURANCE 32,873 0.02 34,302 0.02 36,595 0.02 (4.2)
61 UNION INTER INSURANCE - - 7,696 0.00 522,482 0.26 (100.0)
62 THAI MEDICAL CARE - - - - 4,683 0.00 0.0
63 THAI DEVELOPMENT INSURANCE - - - - 545 0.00 0.0
64 BANGKOK HEALTH INSURANCE 18,320 0.01 233 0.00 - - 7,762.7

 รวม 209,326,822 100.00 205,367,735 100.00 203,021,472 100.00 1.9

Source: Market Analysis and Statistic Department - Dept. OIC (date at 25/2/2016)
http://www.oic.or.th/th/industry/statistic/data/40/2
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

สรุปฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

2558 2557 2556

เบี้ยประกันภัยรับตรง 11,145,620 10,028,056 8,663,530

เบี้ยประกันภัยรับรวม 11,395,758 10,232,537 8,891,729

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,525,383 5,556,177 5,062,153

บวก/หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (462,096) (315,350) 160,608

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 6,063,287 5,240,827 5,222,761

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,454,844 1,286,926 1,002,084

รวมรำยได้จำกกำรประกันภัย 7,518,131 6,527,753 6,224,845

ต้นทุนในกำรรับประกันภัย 5,604,912 4,712,553 4,243,961

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,913,219 1,815,200 1,980,884

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน 1,293,218 1,187,050 1,331,724

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 502,684 418,467 375,627

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 1,122,684 1,046,617 1,024,787

ภำษีเงินได้ (194,935) (191,008) (252,398)

ก�ำไรสุทธิ 927,749 855,609 772,389

สินทรัพย์รวม 18,664,265 17,575,970 16,514,171

หนี้สินรวม 14,099,639 13,433,351 12,896,105

ส่วนของเจ้ำของ 4,564,626 4,142,619 3,618,066

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 1,455,890 1,727,961 1,925,234

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (1,037,365) (1,469,113) (1,745,736)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (342,200) (309,160) (1,000,000)

หมายเหตุ: งบการเงนิมกีารจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงนิตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ต้นทนุในการรับประกันภยัประกอบด้วย  
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จจ่าย ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น เงินสมทบทุกประเภทตามท่ีแสดงในงบก�าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Summarized Financial Position, Performance, Cash Flows and Key Financial Ratios for the Past 3 Years

Unit: Thousand Baht

2015 2014 2013

Direct Premium Written 11,145,620 10,028,056 8,663,530

Gross Premium Written 11,395,758 10,232,537 8,891,729

Net Premium Written 6,525,383 5,556,177 5,062,153

Add/Less Unearned Premium Reserves (462,096) (315,350) 160,608

Net Earned Premium Written 6,063,287 5,240,827 5,222,761

Fee and Commission Income 1,454,844 1,286,926 1,002,084

Total Underwriting Income 7,518,131 6,527,753 6,224,845

Underwriting Expenses 5,604,912 4,712,553 4,243,961

Profit from Underwriting before Operating Expenses and Other Expenses 1,913,219 1,815,200 1,980,884

Operating Expenses, other Expenses and Financial Cost 1,293,218 1,187,050 1,331,724

Investment Income and Other Income 502,684 418,467 375,627

Profit before Income Tax 1,122,684 1,046,617 1,024,787

Income Tax (194,935) (191,008) (252,398)

Net Profit 927,749 855,609 772,389

Total Assets 18,664,265 17,575,970 16,514,171

Total Liabilities 14,099,639 13,433,351 12,896,105

Equity 4,564,626 4,142,619 3,618,066

Cash Flow from Operating Activities 1,455,890 1,727,961 1,925,234

Cash Flow from Investing Activities (1,037,365) (1,469,113) (1,745,736)

Cash Flow from Financing Activities (342,200) (309,160) (1,000,000)

Remark: The financial statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission.  Underwriting expenses comprise of expenses 
relating to claim and loss adjustment, commission and brokerage, other underwriting and all fund contributions as presented in the statement of comprehensive income
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

หน่วย: พันบาท

2558 2557 2556

อัตราส่วนส�าคัญตามเกณฑ์ คปภ.*

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย **1 ร้อยละ 396.7 379.0 371.5

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2 ร้อยละ 281.0 330.5 268.0

อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 3 ร้อยละ 95.8 93.1 93.5

อัตรำส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอำประกันภัย 4 ร้อยละ 117.8 114.9 131.1

อัตราส่วนจากงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 29.3 32.7 39.1

อัตรำผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 14.2 15.4 15.3

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของ (เฉลี่ย) ร้อยละ 21.3 22.1 23.3

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ 5.1 5.0 4.5

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ร้อยละ 51.8 47.0 47.5

อัตรำค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 19.8 21.4 26.0

อัตรำส่วนรวม ร้อยละ 87.1 85.6 91.0

อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้ำของ เท่ำ 3.09 3.24 3.56

อัตรำหนี้สินเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.49 0.45 0.53

อัตราส่วนการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ 6.2 6.4 (8.8)

เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 11.4 15.1 18.5

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 17.4 9.8 (1.0)

ก�ำไรสุทธิ ร้อยละ 8.4 10.8 189.6

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำท 77.37 70.21 61.32 

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท 15.72 14.50 13.09 

เงินปันผลต่อหุ้น*** บำท 6.30 5.80 5.24 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 40.0 40.0 40.0 

รำคำหุ้น ณ วันสิ้นปี บำท 152.00 145.00 89.00 

รำคำปิดต่อก�ำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ำ 9.67 10.00 6.80 

หมายเหตุ: * ค�านวณตามแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 ** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2558 (สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement)
 *** คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558
 1 ประเมินความสามารถในการรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง
 2 ประเมินสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินไหมทดแทน
 3 ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได้
 4 ประเมินความเพียงพอของสินทรัพย์ส�าหรับรองรับหนี้สินทั้งหมดจากสัญญาประกันภัย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
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Key Financial Ratios

Unit: Thousand Baht

2015 2014 2013

Key Ratios per the Office of Insurance Commission Criteria*

Capital Adequacy Ratio **1 % 396.7 379.0 371.5

Liquidity Ratio 2 % 281.0 330.5 268.0

Premium receivables Ratio 3 % 95.8 93.1 93.5

Invested Assets to Insurance Liabilities Ratio 4 % 117.8 114.9 131.1

Ratios from Statement of Comprehensive Income

Underwriting Profit to Net Premium Written % 29.3 32.7 39.1

Net Profit Margin on Net Premium Written % 14.2 15.4 15.3

Return on Equity (Average) % 21.3 22.1 23.3

Return on Total Assets (Average) % 5.1 5.0 4.5

Loss Ratio % 51.8 47.0 47.5

Operating expense to Net Premium Written % 19.8 21.4 26.0

Combined Ratio % 87.1 85.6 91.0

Debt Ratios from Statement of Financial Position

Debt to Equity Ratio Times(s) 3.09 3.24 3.56

Insurance Liabilities to Total Assets Times(s) 0.49 0.45 0.53

Growth Rate

Total Assets % 6.2 6.4 (8.8)

Gross Written Premium % 11.4 15.1 18.5

Net Written Premium % 17.4 9.8 (1.0)

Net Profit % 8.4 10.8 189.6

Per Share Data

Book Value Per Share Baht 77.37 70.21 61.32 

Earnings Per Share Baht 15.72 14.50 13.09 

Dividend Per Share*** Baht 6.30 5.80 5.24 

Dividend Pay-Out Ratio % 40.0 40.0 40.0 

Closing Share Price at Year-End Baht 152.00 145.00 89.00 

Price Per Earnings Per Share Times(s) 9.67 10.00 6.80 

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 2015 (Updated ratio is presented in our website  http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement)
 *** In 2015 the Board of Directors proposed to the shareholders for approval the dividend payment from annual operating result
 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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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร
เหตุการณ์ส�าคัญที่กระทบต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2554 ได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ำยแรงขึ้นในประเทศไทย วิกฤตกำรณ์ดังกล่ำวได้ส่งผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อธุรกิจประกันภัย 

ของประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยมีควำมเสียหำยอันเกิดจำกค่ำสินไหมทดแทนจำกกำรรับประกันภัยก่อน

กำรประกันภัยต่อจ�ำนวน 8,569.7 ล้ำนบำท ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ำยสินไหมทดแทนให้กับผู้เอำประกันภัยทั้งภำคครัวเรือนและ 

ภำคธุรกิจ เป็นจ�ำนวนเกือบสีพั่นรำยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99 จำกจ�ำนวนรำยกำรสนิไหมท่ีเกิดข้ึนทัง้หมด ส่วนสนิไหมท่ียังค้ำงช�ำระอยู่ ณ วันที ่31 ธันวำคม 

2558 จะด�ำเนินกำรจ่ำยตำมก�ำหนดที่แจ้งมำโดยผู้เอำประกันหรือบริษัทประกันภัยอื่นตำมปกติของกำรด�ำเนินธุรกิจ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,664.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ�ำนวน 1,088.3 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำกกำรกำรเติบโต

ของเบี้ยประกันภัยส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำรำยย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์ อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภำพ กำรเพ่ิมข้ึนของเบี้ยประกัน 

ดังกล่ำวท�ำให้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำกเดิมจ�ำนวน 768.2 ล้ำนบำท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ�ำนวน 666.3 ล้ำนบำท บริษัทฯ คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ

อย่ำงลงตัว และเพ่ิมจ�ำนวนสำขำย่อยเพ่ือสนับสนุนบริกำรหลังกำรขำยในหลำยจังหวัด ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยอย่ำงต่อเน่ือง  

โดยส�ำรองเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำเพ่ิมข้ึน 564.8 ล้ำนบำท เจ้ำหน้ีบริษัทประกันภัยต่อมียอดลดลงตำมปกติของกำรจ่ำยช�ำระ 

ในระหว่ำงไตรมำสที่สี่ ส�ำรองสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น 594.4 ล้ำนบำทจำกกำรบันทึกสินไหมประกันภัยทั่วไปรำยใหญ่ช่วงครึ่งปีหลังของปี

ส่วนของเจ้าของ

ในปี 2558 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 927.7 ล้ำนบำท มีขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนท่ีมีไว้เผื่อขำยจ�ำนวน  

159.3 ล้ำนบำท มีผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ส�ำหรับส�ำรองเงินเกษียณอำยุพนักงำนจ�ำนวน 4.2 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำย 

ปันผลจ�ำนวน 342.2 ล้ำนบำทเป็นผลให้ส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้นจำก 4,142.6 ล้ำนบำทเป็น 4,564.6 ล้ำนบำท

คุณภาพสินทรัพย์
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2558 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีจ�ำนวน 9,833.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 847.9 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 9.4 

จำกปีก่อน กำรเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดจำกกระแสเงินสดคงเหลือจำกกำรด�ำเนินงำนและกำรรับคืนเงินค่ำสินไหมอุทกภัยส่วนท่ีเหลือจำก 

บริษัทประกันภัยต่อ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

มูลค่ำสุทธิของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หลังค่ำเสื่อมรำคำสะสมมีจ�ำนวน 458.8 ล้ำนบำท สินทรัพย์ดังกล่ำวเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 144.1 ล้ำนบำทจำกกำร 

ขยำยส�ำนักงำนสำขำย่อยจ�ำนวน 4 แห่งในต่ำงจังหวัด และปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนใหญ่ในระหว่ำงปี ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับอำคำรและอุปกรณ์ของป ี

มีจ�ำนวน 40.3 ล้ำนบำท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance
Significant Event Impact to Financial Position and Performance

In the fourth quarter of 2011, there was severe flooding incurred in Thailand.  The flood materially affected insurance business in Thailand.  

The Company was also impacted from the event with loss amount of Baht 8,569.7 million.  During the year 2011 to 2015, the Company 

has settled claims for almost 4,000 insured or 99% of total claim transactions incurred to household and business sectors.  The claim 

outstanding as at 31 December 2015 will be settled within timeline set out by insures or other insurance companies as normal operations.

Analysis of Financial Position
Total Assets

As at 31 December 2015, the Company’s total assets were Baht 18,664.3 million and increased from 2014 of Baht 1,088.3 million due to 

growing of insurance premium in retail customer sector such as motor, personal accident and health products.  The increase in insurance 

premium resulted to an increase of investments in securities of Baht 768.2 million.

Total Liabilities

As at 31 December 2015, the Company’s total liabilities increased of Baht 666.3 million from 2014.  The Company has developed new 

products to suit with customer’s needs and expand sub-branch offices to provide after-sale support in provinces.  Insurance premium 

increased continuously, unearned premium reserve and premium received in advance also increased of Baht 564.8 million.  Amounts 

due to reinsures decreased as per regular settlements made during fourth quarter. Claim reserves increased of Baht 594.4 million due to 

booking of major non-motor claims incurred in second half of the year.

Equity

In 2015, the Company had net profit from operation of Baht 927.7 million, loss from revaluation of available-for sales investments of Baht 

159.3 million, actuarial loss on retirement benefit reserve of Baht 4.2 million and dividend payment of Baht 342.2 million.  These resulted 

to increase in equity from Baht 4,142.6 million to Baht 4,564.6 million.

Quality of Assets
Cash, Cash Equivalent and Investments in Securities

As at 31 December 2015 cash, cash equivalent and investments in securities were Baht 9,833.2 million, an increase by Baht 847.9 million 

or 9.4% from last year.  The increase in assets was derived from cash flow remaining on operations and receiving of remaining flood claim 

recoveries from reinsurers.

Property, Buildings and Equipment, net

The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 458.8 million. The assets increased by  

Baht 144.1 million from expansion of four sub-branch offices in provinces and renovation of head office buildings during the year.  Depreciation 

Charge of the assets for the year was Baht 40.3 million.
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เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้-เบี้ยประกันค้ำงรับรับสุทธิจ�ำนวน 1,584.5 ล้ำนบำท จำกกำรรับประกันภัยตรงและจำกกำรรับประกันภัย

ต่อ ลูกหนี้ดังกล่ำวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 141.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.8 เนื่องจำกกำรเติบโตของเบี้ยประกันในช่องทำงตัวแทนและนำยหน้ำเป็นส่วนใหญ่ 

อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับที่นับเป็นเงินกองทุนฯ ค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. คิดเป็นร้อยละ 95.8 ปรับตัวดีขึ้นจำกปีก่อนที่ร้อยละ 93.1 อำยุหนี้ของ

เบี้ยประกันภัยค้ำงรับมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2558 2557

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และนายหน้า
ประกันภัย

จากการ
รับประกันภัย

ต่อ
รวม รวม

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 170.1 1,103.4 1.1 1,274.6 1,101.7

ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน 21.5 128.0 0.4 149.9 145.4

ค้ำงรับเกินกว่ำ 30-60 วัน 17.5 53.6 0.0 71.0 65.8

ค้ำงรับเกินกว่ำ 60-90 วัน 7.7 18.1 0.4 26.2 29.5

ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน-1 ปี 9.7 36.8 13.4 59.9 83.8

ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี - 11.1 0.0 11.2 30.2

 รวม 226.4 1,351.0 15.3 1,592.8 1,456.4

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.2) (8.0) (0.1) (8.2) (13.2)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 226.3 1,343.0 15.2 1,584.5 1,443.2 

บริษัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัยท�ำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำรช�ำระหนี้จำกลูกหนี้ดังกล่ำว ในกรณีมีหนี้ค้ำงช�ำระที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ 

ไม่ได้ บรษิทัฯ มนีโยบำยพิจำรณำตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูแบบเฉพำะรำยและแบบยอดรวมซึง่จ�ำนวนกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้ญู ณ 31 ธันวำคม 2558 มจี�ำนวน  

8.2 ล้ำนบำท ในรำยที่ผิดนัดช�ำระหน้ี บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรติดตำมโดยเฉพำะได้แก่ ให้ท�ำสัญญำรับทรำบจ�ำนวนเงินค้ำงช�ำระ ยกเลิกวงเงินส่งงำน  

แจ้งฝ่ำยกฎหมำยตลอดจนหน่วยงำนก�ำกับดูแล เช่น สมำคมประกันวินำศภัย ส�ำนักงำน คปภ. เพื่อพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น

นอกเหนือจำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ และเบี้ยประกันค้ำงรับแล้ว รำยกำรสินทรัพย์อื่นท่ีม ี

สำระส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย

• สนิทรพัย์จำกกำรประกันภยัต่อสทุธิจ�ำนวน 4,895.4 ล้ำนบำท สนิทรพัย์รำยกำรนีเ้ก่ียวเนือ่งกับกำรรบัคนืค่ำสนิไหมจำกบรษิทัประกันภยัต่อตำมปกติ

ของธุรกิจประกันวินำศภัยซึ่งมีกำรเอำประกันภัยต่อเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม

• สนิทรพัย์ไม่มตัีวตนจ�ำนวน 727.9 ล้ำนบำท ซึง่ได้อธิบำยโดยสงัเขปในหวัข้อทรพัย์สนิทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกิจของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี  

(56-1)

• สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 965.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 44.2 ล้ำนบำท สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี 

ที่เพิ่มขึ้นเกิดจำกภำษีที่เกี่ยวข้องกับขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนของหลักทรัพย์เผื่อขำย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Premium Receivables, Net

As at 31 December 2015, the Company had net premium receivables on direct and assumed insurance of Baht 1,584.5 million.  The 

receivables increased by Baht 141.3 million or 9.8% due to major growing of insurance premium through agent and broker channels.  

Admitted premium receivable ratio computed per the OIC was 95.8% improved from 93.1% last year.  Aging of those receivables are 

detailed as follows:

Unit: Million Baht

2015 2014

Due from 
Insured

Due from 
Agents and 

Brokers

Due from 
Reinsurers

Total Total

Not yet due 170.1 1,103.4 1.1 1,274.6 1,101.7

Not over 30 days 21.5 128.0 0.4 149.9 145.4

Over 30 days to 60 days 17.5 53.6 0.0 71.0 65.8

Over 60 days to 90 days 7.7 18.1 0.4 26.2 29.5

Over 90 days to 1 year 9.7 36.8 13.4 59.9 83.8

Over 1 year - 11.1 0.0 11.2 30.2

 Total 226.4 1,351.0 15.3 1,592.8 1,456.4

Less: Allowance for doubtful accounts (0.2) (8.0) (0.1) (8.2) (13.2)

Premium receivables, net 226.3 1,343.0 15.2 1,584.5 1,443.2 

The Company assigns the Premium Management Department to manage on debt collection.  For outstanding debts that may incur loss on  

collection, the Company set out a policy to determine allowance for doubtful debts based on specific case and overall portfolio.  As at  

31 December 2015, allowance for doubtful debts was Baht 8.2 million.  For debtors who dispute the payments, the Company identify special  

process in following up those debts such as obtaining outstanding debt agreement, cancellation of credit limit, informing legal department  

and finally reporting to regulators i.e. the Thai General Insurance Association and the Office of Insurance Commission to withdraw debtors’ 

license etc.

Other Assets

Significant assets of the Company other than cash, cash equivalent, investments in securities, property buildings and equipment and 

premium receivables comprise of:

• Net reinsurance assets of Baht 4,895.4 million.  The assets derived from recovery and recoverable from reinsurers in order to manage 

insurance risk incurred in the normal course of non-life insurance business

• Intangible assets of Baht 727.9 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1

• Deferred tax assets and other assets of Baht 965.6 million, increased Baht 44.2 million from previous year.  Increment on deferred tax 

was derived from tax relevant to unrealized loss on change in value of available for sale investments.
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องลดลงจำกร้อยละ 330.5 เป็นร้อยละ 281.0 เกิดจำกกำรบันทึกส�ำรองส�ำหรับสินไหมทดแทนรำยใหญ่ที่เกิดขึ้นช่วง 

ครึ่งปีหลังและมีผลต่อกำรลดลงในอัตรำส่วนสภำพคล่องค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. ดังกล่ำว

แหล่งที่มาของเงินทุน

เงนิทนุในกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผูถ้อืหุน้และก�ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีหนีส้นิท่ีส�ำคญั ประกอบด้วย เงนิส�ำรองเบีย้ประกันภัย  

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย เจ้ำหน้ีบริษัทประกันภัยต่อและเบ้ียประกันภัยรับล่วงหนำ้ซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติของ

กำรรับประกันภัย

วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี 2558 ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมดมีจ�ำนวน 209,327 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 3,959 ล้ำนบำท

หรือร้อยละ 1.9 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 11,146 ล้ำนบำทแสดงอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 11.1 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับสี่ ดังที่

แสดงในตำรำงแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดตำมข้อมูลสถิติของส�ำนักงำน คปภ.

เบีย้ประกันภัยของบรษิทัฯ ประกอบด้วยเบีย้ประกันภัยรบัตรงและเบีย้ประกันภยัรับต่อ ท้ังหมดเรยีกว่ำเบ้ียประกันภัยรบัรวม โดยในปี 2558 เบ้ียประกันภัย 

รับรวมทุกประเภทผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 11,396 ล้ำนบำท เติบโตเพิ่มขึ้น 1,163 ล้ำนบำทหรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจ�ำนวน 

6,525 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.4 จำกปีก่อน สัดส่วนกำรรับประกันควำมเส่ียงภัยของบริษัทฯ เองอยู่ที่ร้อยละ 57.3 เพิ่มขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำซึ่งมีอัตรำ

กำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 54.3 เป็นผลจำกกำรขยำยตัวในกลุ่มลูกค้ำรำยย่อยท�ำให้มีกำรกระจำยควำมเสี่ยงภัยท่ีสำมำรถเพ่ิมสัดส่วน

กำรรับประกันภัยได้เพ่ิมขึ้น บริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรสัดส่วนกำรรับประกันภัยเพ่ือรักษำสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงกับผลตอบแทน 

ทีไ่ด้รบั เบีย้ประกันทีถ่อืเป็นรำยได้ส�ำหรบัปีมจี�ำนวน 6,063 ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนร้อยละ 15.7 จำกกำรจดัโครงสร้ำงกำรประกันภัยต่อ รำยได้ค่ำจ้ำง 

และบ�ำเหน็จเติบโตเพ่ิมข้ึนต่อเนื่องจำก 1,287 ล้ำนบำทเป็น 1,455 ล้ำนบำท สูงขึ้นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 13.0 อันเป็นผลจำกกำรกำรเอำ 

ประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้นและกำรได้รับอัตรำค่ำนำยหน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในบำงผลิตภัณฑ์

ในปี 2558 บริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหมจ�ำนวน 3,140 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนสินไหมร้อยละ 51.8 ของ 

เบี้ยประกันภัยท่ีถือเป็นรำยได้ อัตรำส่วนสินไหมส�ำหรับปี 2557 (ไม่รวมสินไหมอุทกภัยกลับรำยกำร) มีอัตรำร้อยละ 51.6 กำรเพ่ิมข้ึนของสินไหม 

ในปี 2558 เป็นผลจำกกำรบันทึกสินไหมประกันภัยทั่วไปรำยใหญ่ช่วงครึ่งปีหลังของปี

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 มีจ�ำนวน 928 ล้ำนบำทเทียบกับปีก่อนมีก�ำไรสุทธิที่ไม่รวมสินไหมน�้ำท่วมมีจ�ำนวน 856 ล้ำนบำทแสดงให้เห็นถึงกำรเติบโตของ

ก�ำไรสุทธิอัตรำร้อยละ 8.3

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2558 ของบริษัทฯ ตำมงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�ำนวน 928 ล้ำนบำทเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 จ�ำนวน 72 ล้ำนบำทเป็นผลมำจำก 

ควำมพยำยำมในหลำยๆ ด้ำนท้ังกำรปรับกลยุทธ์ กำรขำยและกำรตลำด โครงสร้ำงกำรประกันภัยต่อ กำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยให้เหมำะสม  

กำรพัฒนำทักษะของบุคลำกร กำรปรับกระบวนกำรท�ำงำน ตลอดจนพัฒนำเทคโนโลยีให้เข้ำมำช่วยกำรท�ำงำนภำยใน จะเห็นได้ว่ำรำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ของบรษิทัฯ โดยรวมเป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน รำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทนุยังเตบิโตเพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนจ�ำนวน 66 ล้ำนบำทแม้ว่ำจะได้รบัผลกระทบจำก

ควำมผันผวนในตลำดหลักทรัพย์

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)

136
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558



Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Liquidity

The Company had a decrease on liquidity ratio from 330.5% to 281.0% due to booking of claim reserve on major claim incurred during 

second half of the year as resulted to decrement of such liquidity ratio computed per the OIC’ requirement.

Source of Fund

Major fund used in operation were derived from combination of shareholders’ equity and operating profit whereas significant liabilities  

comprised of unearned premium reserves, loss reserves and outstanding claims, amounts due to reinsurers and long-term premium received  

in advance incurred in the normal course of insurance business.

Analysis of Operating Performance and Cash Flows
For the year 2015, overall position of Non-Life Insurance business presented total direct premium of Baht 209,327 million, an increase of 

Baht 3,959 million or 1.9% from previous year.  The Company had direct premium of Baht 11,146 million, a grow rate at 11.1% with no. 4 

market share position as presented in industry market share statistic provided by the OIC.

The Company’s premium comprised of direct premium and assumed/inward premium received.  All of them represents gross premium 

written to the Company.  In the year 2015, gross premium of all products was Baht 11,396 million, increased by Baht 1,163 million or 

11.4% growth.  Net premium was Baht 6,525 million increase 17.4% from last year.  The Company’s retention ratio was 57.3% higher than 

previous year which had retention of 54.3%.  This was due to an expansion on retail customer with proper risk diversification and increase 

of premium retention ratio.  The Company continues to manage its portfolio mix with balancing of risk and return.  Earned premium for the 

year was Baht 6,063 million increase 15.7% from last year as a result of reinsurance re-structuring.  Commission and brokerage income 

continued growing from Baht 1,287 million to Baht 1,455 million increased by 13.0% from previous year.  This was due to more premium 

ceding and additional reinsurance commission rates received in some products.

In the year 2015, the Company had claims and loss adjustment expenses of Baht 3,140 million with loss ratio on earned premium at 51.8%.  

The 2014 loss ratio was 51.6% (excluding loss on flood claim reversal).  The increase on loss ratio was due to booking of major non-motor 

claims incurred in second half of the year.

Net profit for the year 2015 was Baht 928 million comparisons to Baht 856 million net profit excluding flood claims of 2014, showing profit 

growth at 8.3%.

The Company’s annual net profit in 2015 as presented in the statement of comprehensive income was Baht 928 million, an increase Baht  

72 million from 2014.  The increase is attributable to various efforts contributed such as adjustment of corporate strategy, sales and  

marketing, reinsurance structure, costing and expense control, staff development, process improvement and using IT technology to assist 

internal works.  It can be seen that the Company’s overall revenue and expenses occurred in the same direction.  Investment income and 

profit still increased of Baht 66 million from previous year even there was the impact on stock market fluctuation.
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

การรับประกันภัยแต่ละประเภท

ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2558
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

2558
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,248 168 5,855 2,172 1,952 11,396 11.37

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,089 65 3,462 1,340 569 6,525 17.44

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 1,095 65 3,113 1,260 530 6,063 15.69

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 43 34 776 308 294 1,455 13.05

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 471 68 3,524 1,123 417 5,602 18.89

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 667 31 365 445 408 1,916 5.52

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2557
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

2557
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,237 178 4,983 1,799 2,035 10,233 15.08

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,018 65 2,810 1,187 478 5,556 9.76

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 939 64 2,728 1,052 458 5,241 0.35

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 30 33 698 228 298 1,287 28.43

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 463 78 3,051 868 252 4,712 11.02

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 506 19 375 412 503 1,816 (8.33)

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2556
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

2556
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,110 146 4,257 1,431 1,947 8,892 18.51

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 899 63 2,682 939 478 5,062 (1.04)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 902 67 2,926 892 436 5,223 15.86

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 31 25 493 172 280 1,002 117.11

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 427 70 2,910 692 145 4,244 (23.21)

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 506 22 509 372 571 1,981 455.15

* ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหม ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและเงินสมทบทุกประเภทตามท่ีแสดงในงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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รำยงำนประจ�ำปี 2558



Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Underwriting by Class

Underwriting Information by Product is as follows:

Item Fire Marine Motor Personal
 Accident

Miscellaneous Total

2015
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

2015
(Million Baht)

Change
(%)

Gross Premium Written 1,248 168 5,855 2,172 1,952 11,396 11.37

Net Premium Written 1,089 65 3,462 1,340 569 6,525 17.44

Net Earned Premium 1,095 65 3,113 1,260 530 6,063 15.69

Fee and Commission Income 43 34 776 308 294 1,455 13.05

Underwriting Expenses* 471 68 3,524 1,123 417 5,602 18.89

Profit on Underwriting before Operating Expenses 667 31 365 445 408 1,916 5.52

Item Fire Marine Motor Personal
 Accident

Miscellaneous Total

2014
(Million Baht)

2014
(Million Baht)

2014
(Million Baht)

2014
(Million Baht)

2014
(Million Baht)

2014
(Million Baht)

Change
(%)

Gross Premium Written 1,237 178 4,983 1,799 2,035 10,233 15.08

Net Premium Written 1,018 65 2,810 1,187 478 5,556 9.76

Net Earned Premium 939 64 2,728 1,052 458 5,241 0.35

Fee and Commission Income 30 33 698 228 298 1,287 28.43

Underwriting Expenses* 463 78 3,051 868 252 4,712 11.02

Profit on Underwriting before Operating Expense 506 19 375 412 503 1,816 (8.33)

Item Fire Marine Motor Personal
 Accident

Miscellaneous Total

2013
(Million Baht)

2013
(Million Baht)

2013
(Million Baht)

2013
(Million Baht)

2013
(Million Baht)

2013
(Million Baht)

Change
(%)

Gross Premium Written 1,110 146 4,257 1,431 1,947 8,892 18.51

Net Premium Written 899 63 2,682 939 478 5,062 (1.04)

Net Earned Premium 902 67 2,926 892 436 5,223 15.86

Fee and Commission Income 31 25 493 172 280 1,002 117.11

Underwriting Expenses* 427 70 2,910 692 145 4,244 (23.21)

Profit on Underwriting before Operating Expenses 506 22 509 372 571 1,981 455.15

* Underwriting expenses comprise of claims and loss adjustment expenses, commission and brokerage fee, other underwriting expenses and all contributions as presented in the statement 
of comprehensive income
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัยจ�ำนวน 1,248 ล้ำนบำทในปี 2558 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.9 จำกกำร 

เติบโตของยอดขำยกรมธรรม์ในช่องทำงธนำคำรส�ำหรับสินเชื่อบ้ำนรำยย่อย เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,089 ล้ำนบำท เบี้ยประกันที่ถือเป็นรำยได้สุทธิและ

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 1,095 ล้ำนบำทและ 43 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 8 ล้ำนบำท

จำกกำรบันทึกส�ำรองค่ำสินไหมรำยใหญ่ช่วงครึ่งปีหลังของปี โดยรวมกำรรับประกันอัคคีภัยมีก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย 667 ล้ำนบำท

กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับ 168 ล้ำนบำทโดยมียอดขำยลดลงในช่องทำงตัวแทนและนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

รับประกันภัยมีจ�ำนวน 68 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นผลมำจำกกำรไม่มีสินไหมที่ส�ำคัญเกิดขึ้นในระหว่ำงปี

กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับ 5,855 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เป็นกำรเติบโตสูงกว่ำอุตสำหกรรม (อุตสำหกรรมเติบโตร้อยละ 2.1) ซึ่ง 

เป็นผลมำจำกกำรเพ่ิมอัตรำกำรต่ออำยุกรมธรรม์ในฐำนลูกค้ำปัจจุบันที่มีและเน้นกำรท�ำประกันรถปีต่ออำยุ กำรขำยกรมธรรม์ประเภท 2, 3, 5 และ 

คุ้มครองเฉพำะภยัผ่ำนช่องทำงนำยหน้ำและกลุม่พันธมติรธุรกิจรถยนต์ ค่ำนำยหน้ำรบัในกำรท�ำประกันภัยต่อของกรมธรรม์รถยนต์ภำคสมคัรใจมจี�ำนวน 

776 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้จำกกำรเอำประกันภัยต่อตำมกำรปรบัโครงสร้ำงกำรประกันภยัต่อใหม่ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภยัทีเ่พ่ิมขึน้จ�ำนวน 470 ล้ำนบำท

น้อยกว่ำเบีย้ประกันภัยรบัสทุธิท่ีเพ่ิมขึน้ กำรเตบิโตของเบีย้ประกันภัยอยู่ในช่วงครึง่ปีหลงัซึง่สำมำรถรบัรูร้ำยได้บำงส่วนในขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกัน

เกิดขึ้นและบันทึกแล้วในปี ตลอดจนมีอัตรำสินไหมที่สูงขึ้น ปัจจัยเหล่ำนี้ท�ำให้ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยลดลงจำกปีก่อน 10 ล้ำนบำท

กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบี้ยประกันภัยรับ 2,172 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำกำรเติบโตกว่ำปี 2557 ร้อยละ 20.7 ซึ่งมำจำกกำรเน้นขำยกรมธรรม์

ประเภทรำยบุคคลผ่ำนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ (Telemarketing) ช่องทำงธนำคำร (Bancassurance) และพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ รำยได้ค่ำจ้ำงและ 

ค่ำบ�ำเหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 308 ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำร้อยละ 37 จำกเบี้ยประกันภัยต่อใกล้เคียงกับปี 2557 โดยทั่วไปแล้วกำรรับประกันภัย

ของผลติภัณฑ์น้ีมผีลก�ำไรจำกกำรรบัประกันภัยดเีน่ืองจำกมกีำรกระจำยตวัของควำมเสีย่งภยัท�ำให้ค่ำสนิไหมทดแทนไม่สงูมำกเมือ่เทยีบกับผลติภณัฑ์อืน่  

ในปี 2558 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 445 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 33 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 8.0 จำกปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำกผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,952 ล้ำนบำทลดลงจำกปีก่อนเน่ืองจำกกำรแข่งขันท่ีรุนแรงในอุตสำหกรรมโดยเฉพำะด้ำนรำคำ

เบี้ยประกัน เบี้ยประกันภัยรับสุทธิมีจ�ำนวน 569 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 294 ล้ำนบำทคิดเป็นอัตรำร้อยละ 

21.3 จำกเบี้ยประกันภัยสูงกว่ำปี 2557 เล็กน้อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยปี 2558 มีจ�ำนวน 417 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2557 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน 

490 ล้ำนบำท (ไม่รวมกำรปรับลดส�ำรองสินไหมอุทกภัยจ�ำนวน 238 ล้ำนบำท) ก�ำไรส�ำหรับปีจำกกำรรับประกันภัยผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 408 ล้ำนบำท 

ในขณะที่ปี 2557 มีจ�ำนวน 265 ล้ำนบำท (ไม่รวมกำรปรับลดค่ำสินไหมอุทกภัย)

ต้นทุนในการรับประกันภัย 

ต้นทุนในกำรรับประกันภัยประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรสินไหม ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จจ่ำยและเงินสมทบประเภทต่ำงๆ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนในกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 5,602 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 890 ล้ำนบำทจำกปี 2557 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่อเบี้ย

ประกันภัยรับรวมในปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 49.2 เพิ่มขึ้นจำกปี 2014 ซึ่งมีอัตรำร้อยละ 48.4 (ไม่รวมกำรกลับรำยกำรส�ำรองสินไหมอุทกภัย) กำรเพิ่มขึ้น

เนื่องจำกบริษัทฯ บันทึกสินไหมรำยใหญ่ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 246 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 15.3 เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัย 

รับรวม ทั้งนี้ อัตรำค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จของอุตสำหกรรมโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำงร้อยละ 12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จที่อัตรำ

ร้อยละ 16.3 ในปี 2558 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นประกอบด้วยค่ำส�ำรวจภัยก่อนกำรรับประกัน ค่ำบริกำรข้อมูล ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และระบบ  

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบัแคมเปญกำรขำยผลติภณัฑ์ผ่ำนสือ่ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยจำกกำรรบัประกันภยั ในปี 2558 บรษิทัฯ มค่ีำใช้จ่ำยดงักล่ำวจ�ำนวน 

518 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2557 จ�ำนวน 38 ล้ำนบำท

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

The Company had gross premium of fire insurance products in 2015 of Baht 1,248 million or 0.9% increasing from 2014 due to sales growth 

in bancassurance channel.  Net premium was Baht 1,089 million.  Earned premium and fee and commission income were Baht 1,095 million 

and 43 million, respectively.  Underwriting expenses increased from last year by Baht 8 million due to booking of major non-motor claims 

incurred in second half of the year.  Overall, fire insurance generated underwriting profit of Baht 667 million.

Marine and transportation insurance had net premium of Baht 168 million due to sales dropped in agent and broker channel.  Underwriting 

expenses were Baht 68 million and profit increased from 2014 due to no major claims incurred during the year.

Motor insurance had premium of Baht 5,855 million, increase by 17.5% with higher growth than industry (Industry growth increased  

by 2.1%).  The increase was due to increasing of insurance renewal ratio of current customer base and focusing on second year car  

insurance, selling of type 2, 3, 5 and specific named perils through broker and motor partner channels.  Fee and commission income 

received from premium ceding of voluntary policies was Baht 776 million due to adjustment of new reinsurance structure.  Underwriting 

expenses increased by Baht 470 million but lower than the increase of net premium.  Premium growth was derived during the second half 

of the year therefore earned premium was recognized partially whereas underwriting expenses occurred and were booked in the year.  

In addition, loss ratio also increased and these factors made net profit from underwriting decreased by Baht 10 million from prior year.

Personal accident insurance had premium of Baht 2,172 million with growth rate at 20.7% higher than 2014.  The increase was due to 

focusing on retailed sells to individual customers through telemarketing, bancassurance and motor partner channels.  Fee and commission 

income of the product was Baht 308 million or 37% of premium ceding same as 2014.  Basically, the product generates a good profit from 

underwriting as the risk was spread-out with low amount of claims comparison to other products.  Underwriting profit of the product in 2015 

was Baht 445 million increased by Baht 33 million or 8.0% from previous year.

The Company had gross premium of miscellaneous products of Baht 1,952 million decreased from prior year due to intense completion 

in industry especially on insurance pricing.  Net premium was Baht 569 million.  Fee and commission income of the product was Baht 294 

million or 21.3% of premium ceding and slightly higher than 2014. Underwriting expenses of 2015 were Baht 417 million decreased from 

2014 that had expenses of Baht 490 million (excluding reversal of Baht 238 million flood claim reserve)  Underwriting profit for the year from 

this product was Baht 408 million whereas it was Baht 265 million in 2014 (excluding reversal of flood claim reserve).

Underwriting Expenses

Underwriting expenses comprised of claims and loss adjustment expenses, commissions and brokerage fees, and contribution funds.   

In 2015, the Company’s underwriting expenses were at Baht 5,602 million and increased by Baht 890 million from 2014.  Proportion of the 

expenses to gross premium in 2015 was 49.2% increased from last year which was at 48.4% (excluding reversal of flood claim reserve).  

The increase was due to booking of major claims incurred during the year.

Commission and brokerage expenses increased of Baht 246 million or 15.3% and as the same trend of gross premium growth. Industry 

commission and brokerage fees generally range from 12-23%.  As for the Company, average commission and brokerage fees were 16.3% 

in 2015.  Other underwriting expense comprised of pre-survey fee, data service fee, product and system development cost, expenses 

related to sales campaign through media channels and legal expenses.  In 2015, the Company had expenses of Baht 518 million decreased 

Baht 38 million from 2014.
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

การลงทุน

บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิจ�ำนวน 471 ล้ำนบำทโดยรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ย เงินปันผลรับ และก�ำไรจำกกำรลงทุน ก�ำไรจำกเงินลงทุน

เพ่ิมข้ึนจำกปีก่อนเป็นผลมำจำกกำรปรับเปลี่ยนสัดส่วนกำรลงทุนเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุนประจ�ำปีคิดเป็น 

ร้อยละ 5.1 รำยละเอียดของรำยได้และสินทรัพย์ลงทุนจ�ำแนกตำมวัตถุประสงค์และประเภทของหลักทรัพย์มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 346.37 73.47 335.76 82.86 255.33 70.44

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 125.06 26.53 69.43 17.14 107.13 29.56

 รวม 471.43 100.00 405.19 100.00 362.46 100.00

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ) 5.09 4.87 5.29

หน่วย: ล้านบาท

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

เงินลงทุนเผื่อขำย 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00 3,711.76 51.00

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31 3,499.79 48.09

เงินลงทุนทั่วไป 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00

หน่วย: ล้านบาท

2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

พันธบัตร 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30 2,111.63 29.01

หุ้นกู้ 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29 1,514.10 20.80

หุ้นทุน 989.47 10.53 990.04 11.47 754.46 10.37

หน่วยลงทุน 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70 987.41 13.57

หลักทรัพย์อื่น 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55 1,843.95 25.34

เงินลงทุนทั่วไป 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

   รวมสินทรัพย์ลงทุน 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นของปี 2558 จ�ำนวน 1,293 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ�ำนวน 106 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำร 

ด�ำเนินงำนดังกล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรสินไหมทดแทนจ�ำนวน 470 ล้ำนบำท  

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนทีแ่ละอปุกรณ์ทีไ่ม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรบัประกันภยัจ�ำนวน 63 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิกำรขำย ค่ำโฆษณำ ค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อยและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีกจ�ำนวน 760 ล้ำนบำท กำรลดลงของค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีจ�ำนวน 81 ล้ำนบำท  

แต่ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกต้นทุนด้ำนพนักงำนเพื่อสนับสนุนกำรขยำยตัวของส่วนงำนประกันภัยรถยนต์ กำรปรับระบบงำน ค่ำพัฒนำ

ระบบคอมพิวเตอร์ และค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อย

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Investment

The Company had net investment income of Baht 471 million with majority from interest, dividend and profit from investments.  Increase  

of investment income was due to reallocation of investment portfolio mix in order to gain higher return.  Investment yield was 5.1%. Details 

of income and investment assets classified by objectives and types are as follows:

Unit: Million Baht

2015 % 2014 % 2013 %

Net Investment Income 346.37 73.47 335.76 82.86 255.33 70.44

Profit from Investments 125.06 26.53 69.43 17.14 107.13 29.56

 Total 471.43 100.00 405.19 100.00 362.46 100.00

Rate of Return on investment (%) 5.09 4.87 5.29

Unit: Million Baht

2015 % 2014 % 2013 %

Available-for-Sale Investments 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00 3,711.76 51.00

Head-to-Maturity Investments 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31 3,499.79 48.09

Other Investments 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63

Net Loans 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

 Net Investment Assets 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00

Unit: Million Baht

2015 % 2014 % 2013 %

Bond 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30 2,111.63 29.01

Debenture 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29 1,514.10 20.80

Capital Stock 989.47 10.53 990.04 11.47 754.46 10.37

Unit Trust 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70 987.41 13.57

Other Securities 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55 1,843.95 25.34

Other Investments 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63

Net Loans 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

   Net Investment Assets 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00

Operating Expenses and Other Expenses

The Company had operating expenses in 2015 of Baht 1,293 million increased by Baht 106 million from 2014.  Operating expenses comprised  

of personal expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 470 million, premises and equipment expenses which 

are not expenses for underwriting and claims of Baht 63 million, sales promotion, advertising, utilities, depreciation, branch expenses and 

other expenses of Baht 760 million.  The reduction of bad debts and doubtful accounts was Baht 81 million whereas other expenses in 

this category increased especially staff costs to support an expansion in motor segment, system implementation, computer development 

costs and branch expenses.

143
Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015



ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน 
และผลกำรด�ำเนินงำนของผู้บริหำร

ภาษีเงินได้

บรษิทัฯ มค่ีำภำษเีงนิได้จ�ำนวน 195 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 17.4% ของก�ำไรก่อนภำษ ีอตัรำภำษดีงักล่ำวต�ำ่กว่ำอตัรำภำษเีงนิได้นติบุิคคลตำมประมวล

รัษฎำกรที่อัตรำร้อยละ 20 เนื่องจำกรำยกำรบวกกลับทำงภำษีปีก่อนซึ่งได้มีกำรจ่ำยจริงเกิดขึ้นในปี 2558 และถือเป็นค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีได้ในปี 2558

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 450 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2557 จ�ำนวน 77 ล้ำนบำทเกิดจำกรำยกำร

ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 1,456 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่ำเบ้ียประกันภัยจ�ำนวน 11,046 ล้ำนบำท  

เงินรับจำกดอกเบี้ย ปันผล รำยได้จำกกำรลงทุนอื่น ๆ และรำยได้อื่นอีกจ�ำนวน 427 ล้ำนบำท กระแสเงินสดจ่ำยเบี้ยประกันภัยต่อ ค่ำสินไหมทดแทน  

(รวมสินไหมอุทกภัยท่ีค้ำงจ่ำยจำกปีก่อน) ค่ำจ้ำง ค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและภำษีรวมจ�ำนวน 10,017 

ล้ำนบำท

กระแสเงนิสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ�ำนวน 1,037 ล้ำนบำทเพ่ือกำรลงทนุในหลกัทรพัย์ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรลงทนุในกองทุนรวมและกองทนุอสงัหำรมิทรพัย์ 

ซึ่งมำกจำกกระแสเงินสดของเบี้ยประกันภัยรับระหว่ำงปี 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 342 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี

การวิจัยและการพัฒนา
บรษิทัฯ ยังคงมุง่ม่ันในกำรสร้ำงสรรค์ผลติภัณฑ์และบรกิำรด้ำนกำรประกันวินำศภัยให้ตอบสนองกลุม่เป้ำหมำยต่ำงๆ ท่ีหลำกหลำย โดยในปี 2558 บรษิทัฯ 

ได้มีกำรจัดท�ำส�ำรวจเชิงลึกในด้ำนกำรประกันภัยรถยนต์ ในรูปแบบ Focus Group ทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด ในกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกัน เพื่อ

น�ำข้อมลูมำปรบัเพ่ิมมติด้ิำนกำรบรกิำรและกำรเสรมิสร้ำงเครอืข่ำยในกำรบรกิำรให้ครอบคลมุ นอกจำกนี ้มกีำรสอบถำมควำมต้องกำรและทวนสอบกำร

บริกำรอย่ำงสม�่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ออกบริกำรใหม่เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมสนใจในด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรขำยและกำรบริกำร ได้แก่

1. Muangthai Claim Di เป็นกำรตอบสนอง Lifestyle คนรุ่นใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีในกำรติดต่อสื่อสำร ตลอดจนสำมำรถแจ้งเคลมรถยนต์ได้ด้วยตนเอง 

ซึ่งมีควำมสะดวกและรวดเร็ว

2. ปรับรูปแบบกำรใช้งำนเว็บไซต์เป็นแบบ Responsive เพื่อรองรับกำรใช้งำนของลูกค้ำได้ในทุกรูปแบบ Device ซึ่งเป็นรำยแรกๆ ที่ปรับเปลี่ยนเป็น 

รูปแบบนี้ ท�ำให้กำรใช้งำนของเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่ำงมำก

3. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละช่องทำงกำรขำย เช่น

• ช่องทางตัวแทน/นายหน้า

o ประกันอัคคีภัยส�ำหรับที่อยู่อำศัย “อยู่ดี ยกก�ำลัง 18”

o ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จำกอุบัติเหตุหรือกำรใช้รถยนต์ “เมืองไทย Top Up”

o ประกันภัยรถจักรยำน “ปั่นดี ยกก�ำลัง 8”

o ประกันภัยรถยนต์ “เมืองไทยขับดี ยกก�ำลัง 8”

• ช่องทางธุรกิจตรง

o กำรขยำยเวลำรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้ำ (Extended Warranty)

o ประกันภัยกำรเดินทำงแบบกลุ่ม “เมืองไทย Happy Passenger”

• ช่องทางโทรศัพท์ Telemarketing

o ประกันอุบัติเหตุและเงินชดเชยรำยได้ “P.A. Value Plus”

o ประกันภัยโรคมะเร็ง “Cancer Double Care”

o ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล “PA NCB Series 8”

• ช่องทางนายหน้า/Telemarketing ส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้หญิง

o ประกันภัยรถยนต์ภำคสมัครใจ Motor for Lady

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

Income Tax
The Company had income tax of Baht 195 million represented tax rate at 17.4% of net profit before tax.  Such tax rate was lower than 20% 
corporate tax per the Revenue Code.  This is due to added back tax items last year that physically paid in 2015 which they were allowed 
for tax deduction in 2015.

Cash Flows
As at 31 December 2015, the Company had cash and cash equivalents of Baht 450 million increased from 2014 of Baht 77 million which 
made up of transactions in following activities:

Cash flows from operating activities of Baht 1,456 million consist of cash received from direct premium of Baht 11,046 million, cash inflow 
from interest, dividend, other investment income and other income of Baht 427 million, cash outflow to pay for claims (including flood claim 
payables brought forward from last year), commission, brokerage, underwriting expenses, operating expenses and tax of Baht 10,017 million.

Cash flows used in investing activities of Baht 1,037  million to various investing securities including unit trusts and property funds as cash 
inflow generating on premium received during the year.

Cash flows used in financing activities of Baht 342 million for dividend payment paid during the year.

Research and Development
The Company has been committing to create and develop non-life insurance products and services to severe various target groups.  In 2015,  
the Company had conducted the in-depth survey on motor underwriting under Focus Group Type in Bangkok and provincial areas based on  
different target groups.  Survey information was used to improve Company’s service and increase service network to cover more.  Moreover, 
the Company had inquired customers’ requirements and reviewed service feedbacks regularly.  New products were developed to serve 
various groups customers with different interests on both sale and service as follows.
1. Muangthai Claim Di Application was developed to serve lifestyle of new generations who mainly use technology in communication.  

The application can be used to report accident and claim with speed and convenience.
2. Improve Company’s website to be a responsive type which will support all types of devices of the customers.  Company’s website is 

very first website that changed to this type of web design which will enhances its usages efficiency significantly.
3. Develop new products based on target group of each distribution channel such as.

• Agent/Broker Channel
o Fire insurance for housing “Live Well18”
o Insurance that covers compensation due to accident or car use “Muang Thai Top Up”
o Bicycle Insurance “Ride Well8”
o Motor Insurance “Drive Well8”

• Direct Channel 
o Extended Warranty Insurance for electrical appliances 
o Group Travel Insurance “Muang Thai Happy Passenger”

• Telemarketing Channel
o Personal Accident Insurance and Income Compensation “P.A. Value Plus”
o Cancer Insurance “Cancer Double Care”
o Personal Accident Insurance “PA NCB Series 8”

• Broker/Telemarketing Channel for female customers
o Voluntary Motor Insurance “Motor for Lady”
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โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี
3-Year Revenue Structure 

โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี

หน่วย: บาท

2558 2557 2556

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

 อัคคีภัย 1,094,694,968  13.65  939,348,484  13.52  901,641,901  13.66 

 ภัยทางทะเล  65,449,786  0.81  63,695,179  0.92  67,124,844  1.02 

 ภัยรถยนต์ 3,113,004,183  38.81 2,728,351,897  39.28 2,926,263,697  44.33 

 ภัยเบ็ดเตล็ด 1,790,138,030  22.32 1,509,431,752  21.73 1,327,730,391  20.12 

  รวม 6,063,286,967  75.59 5,240,827,312  75.45 5,222,760,833  79.13 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ  1,454,843,696  18.14 1,286,926,008  18.53 1,002,084,077  15.18 

รายได้จากการลงทุน  471,422,353  5.88  405,183,045  5.83  362,457,914  5.49 

รายได้อื่น   31,261,974  0.39  13,283,851  0.19  13,168,968  0.20 

รายได้รวม 8,020,814,990  100.00 6,946,220,216  100.00 6,600,471,792  100.00 
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3-Year Revenue Structure 

Unit: Baht

2015 2014 2013

 Amount %  Amount %  Amount %

 Earned Premium Written 

 Fire 1,094,694,968  13.65  939,348,484  13.52  901,641,901  13.66 

 Marine  65,449,786  0.81  63,695,179  0.92  67,124,844  1.02 

 Motor 3,113,004,183  38.81 2,728,351,897  39.28 2,926,263,697  44.33 

 Miscellaneous 1,790,138,030  22.32 1,509,431,752  21.73 1,327,730,391  20.12 

  Total 6,063,286,967  75.59 5,240,827,312  75.45 5,222,760,833  79.13 

Fee and Commission Income 1,454,843,696  18.14 1,286,926,008  18.53 1,002,084,077  15.18 

Investment Income  471,422,353  5.88  405,183,045  5.83  362,457,914  5.49 

Other Income   31,261,974  0.39  13,283,851  0.19  13,168,968  0.20 

Total Income 8,020,814,990  100.00 6,946,220,216  100.00 6,600,471,792  100.00 
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สถิติผลการด�าเนินงาน ในรอบ 3 ปี
3-Year Operating Statist ics

สถิติผลการด�าเนินงาน ในรอบ 3 ปี

หน่วย: พันบาท

2558 2557 2556

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย  11,145,620  10,028,056  8,663,530 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย  11,395,758  10,232,537  8,891,729 

 อัตราการเติบโต 11.14% 15.75% 21.04%

  ส่วนแบ่งการตลาด 5.30% 4.27% 4.27%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 57.26% 54.30% 56.93%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 51.78% 47.01% 47.53%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย  1,213,973  1,190,509  1,079,120 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย  1,248,395  1,237,457  1,109,598 

 อัตราการเติบโต 1.97% 10.32% (1.21%)

 ส่วนแบ่งการตลาด 11.58% 10.77% 9.14%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 87.27% 82.23% 81.02%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 12.19% 13.12% 14.80%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทางทะเล  168,219  178,247  146,128 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล  168,218  178,244  146,151 

 อัตราการเติบโต (5.63%) 21.98% 19.30%

 ส่วนแบ่งการตลาด 3.15% 3.37% 2.76%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 38.67% 36.19% 43.31%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 44.06% 55.27% 51.28%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด  3,907,974  3,676,745  3,180,987 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,123,690  3,834,281  3,378,686 

 อัตราการเติบโต 6.29% 15.59% 14.13%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.28% 5.18% 4.71%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 46.28% 43.41% 41.95%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 43.20% 28.29% 19.90%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์  5,855,454  4,982,555  4,257,294 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต์  5,855,454  4,982,555  4,257,294 

 อัตราการเติบโต 17.52% 17.04% 34.90%

 ส่วนแบ่งการตลาด 4.87% 4.23% 3.60%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 59.13% 56.39% 63.01%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 70.80% 68.84% 70.07%

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  1,122,684  1,046,617  1,024,787 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  927,749  855,609  772,389 

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ) 8.14% 8.36% 8.69%

สินทรัพย์รวม  18,664,265  17,575,970  16,514,171 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 5.12% 5.02% 4.46%

ส่วนของเจ้าของ  4,564,626  4,142,619  3,618,066 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 21.31% 22.05% 23.27%
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3-Year Operating Statistics

Unit: Thousand Baht

2015 2014 2013

Direct Premium - Total  11,145,620  10,028,056  8,663,530 

Gross Premium - Total  11,395,758  10,232,537  8,891,729 

 Growth Rate 11.14% 15.75% 21.04%

 Market Share 5.30% 4.27% 4.27%

 Retention Rate 57.26% 54.30% 56.93%

 Loss Ratio 51.78% 47.01% 47.53%

Direct Premium - Fire  1,213,973  1,190,509  1,079,120 

Gross Premium - Fire  1,248,395  1,237,457  1,109,598 

 Growth Rate 1.97% 10.32% (1.21%)

 Market Share 11.58% 10.77% 9.14%

 Retention Rate 87.27% 82.23% 81.02%

 Loss Ratio 12.19% 13.12% 14.80%

Direct Premium - Marine  168,219  178,247  146,128 

Gross Premium - Marine  168,218  178,244  146,151 

 Growth Rate (5.63%) 21.98% 19.30%

 Market Share 3.15% 3.37% 2.76%

 Retention Rate 38.67% 36.19% 43.31%

 Loss Ratio 44.06% 55.27% 51.28%

Direct Premium - Miscellaneous  3,907,974  3,676,745  3,180,987 

Gross Premium - Miscellaneous  4,123,690  3,834,281  3,378,686 

 Growth Rate 6.29% 15.59% 14.13%

 Market Share 5.28% 5.18% 4.71%

 Retention Rate 46.28% 43.41% 41.95%

 Loss Ratio 43.20% 28.29% 19.90%

Direct Premium - Motor  5,855,454  4,982,555  4,257,294 

Gross Premium - Motor  5,855,454  4,982,555  4,257,294 

 Growth Rate 17.52% 17.04% 34.90%

 Market Share 4.87% 4.23% 3.60%

 Retention Rate 59.13% 56.39% 63.01%

 Loss Ratio 70.80% 68.84% 70.07%

Profit (Loss) before Income Tax  1,122,684  1,046,617  1,024,787 

Net Profit (Loss)  927,749  855,609  772,389 

Net Profit Margin on Premium Written (%) 8.14% 8.36% 8.69%

Total Assets  18,664,265  17,575,970  16,514,171 

Return on Assets (%) 5.12% 5.02% 4.46%

Equity  4,564,626  4,142,619  3,618,066 

Return on Equity (%) 21.31% 22.05% 23.27%
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ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย 
และแนวโน้มการแข่งขันในอนาคต

ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2558
ผลกระทบที่เป็นปัจจัยบวก ประกอบด้วย

•	 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว	และเศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวได้ดี

•	 การตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายตัวได้ดี

•	 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเริ่มเป็นรูปธรรม	และมีการเร่งใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐมากขึ้น

•	 นโยบายการเงินและการคลังที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

•	 การพัฒนาระบบ	4G	ในประเทศไทย

•	 ราคาน�้ามันโลกที่ลดต�่าลงเกินความคาดการณ์	ท�าให้เงินเฟ้ออยู่ในระดับต�่า

ผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบ ประกอบด้วย

•	 ความเสี่ยงทางการเมือง	โดยเฉพาะในการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องมีลงมติประชามติ	และมีการก�าหนดการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี	2560

•	 การฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญ	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจญ่ีปุ่นที่เข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค	และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน	 รวมถึง	

การลดค่าเงินหยวน	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อช่องทางการส่งออก	และท่องเที่ยว

•	 สถานการณ์ทางการเมือง	 การก่อการร้าย	หรือเหตุระเบิดกลางเมือง	 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเพียงช่วงสั้นๆ	 จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน	 ส่งผลกระทบต่อ	

ความเชื่อมั่นในประเทศทั้งภาคลงทุนและภาคการท่องเที่ยว	และความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ

•	 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	และปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้น

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2559
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2559	 ยังคงขยายตัวใกล้เคียงกับท่ีประเมินไว้	 โดยอุปสงค์ในประเทศเป็นปัจจัย

สนับสนุนท่ีส�าคัญ	 ในขณะที่มีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกสูงขึ้น	 ทั้งด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก		

ราคาสนิค้า	สนิค้าทางการเกษตรท่ียังอยู่ในระดบัต�า่	รวมทัง้ทศิทางการด�าเนนินโยบายการเงินของประเทศอตุสาหกรรมหลกั	ซึง่ส่งผลต่อเงินทุนเคลือ่นย้าย	

และอัตราแลกเปลี่ยน	ทางคณะกรรมการฯ	 ธปท.	 เห็นว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่ผ่อนปรน	 และควรรักษาขีดความสามารถในการ	

ด�าเนินนโยบาย	(Policy	Space)	รวมท้ังยังคงต้องระมดัระวังความเสีย่งด้านเสถียรภาพการเงนิ	จงึเหน็ควรให้คงอตัราดอกเบ้ียนโยบายไว้ท่ีร้อยละ	1.5	ต่อไป

เศรษฐกิจไทยในปี	2559	คาดว่าจะเติบโตร้อยละ	3.0-3.7	โดยเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังคงขาดปัจจัยส�าคัญที่จะขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตได้เต็มศักยภาพ	

โดยการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี	2559	จะต้องหันมาพึ่งพาอุปสงค์จากภายในมากขึ้น	โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการลงทุนภายในประเทศ	ทั้งจากการ	

ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐท่ีมีการตั้งงบประมาณลงทุนเพ่ิมสูงข้ึนร้อยละ	 20	 จากในปี	 2558	 และการลงทุนของภาคเอกชนที่จะกลับมา	

ขยายตัวอีกครั้งหลังจากหดตัวในปี	2558	โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ	ของรัฐบาล

ด้านการบริโภค	ถึงแม้ว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยให้การบริโภคในหมวดสินค้าไม่คงทนและความมั่นใจผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น	

แต่น่าจะมีผลแค่ในระยะส้ัน	 เน่ืองจากยังคงมีแรงกดดันจากรายได้เกษตรกรที่ตกต�่าประกอบกับภัยแล้งท่ีจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตในปี	 2559	อีกท้ัง	

หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง	อย่างไรก็ดี	ภาคธุรกิจที่จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไทยในปีนี้คือ	ภาคการท่องเที่ยวที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ

นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	9	โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, EIC_THA_Outlook2016

ภำวะอุตสำหกรรมประกันวินำศภัยและกำรแข่งขันปี 2559
ส�าหรบัธุรกิจประกันวินาศภัย	ปี	2558	จากทีค่าดหวังอตัราการเตบิโตร้อยละ	8-12	กลบัมอีตัราการเตบิโตไม่ถึงร้อยละ	2	อนัเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ

ชะลอตัว	หน้ีภาคครัวเรือนมีอัตราท่ีสูงขึ้น	 รวมถึงผลกระทบหลังโครงการรถคันแรกที่ส่งผลต่อเน่ืองมา	ท�าให้ยอดขายรถใหม่ลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว	้	

ถึงแม้ในช่วงเดือนธันวาคม	2558	จะมีการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต	แล้วก็ตาม	อัตราการเติบโตก็ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย

ขณะที่ธุรกิจประกันภัย	Non-Motor	มีการแข่งขันสูงในโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่มากกว่าปีก่อนๆ	หลายโครงการ	มีการลดอัตราเบี้ยประกันภัย	

ลงมากกว่าร้อยละ	50	ซึ่งแต่ละบริษัทก็พยายามรักษาฐานลูกค้าไว้	แต่ก็ส่งผลกระทบต่ออัตราเบี้ยประกันภัย	ซึ่งไม่สะท้อนต้นทุนความเสี่ยงที่แท้จริง

ภำวกำรณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
และแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคต
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry
and Trend for the Future Competition
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Situation of Competition in Non-Life Insurance 
Industry and Trend for the Future Competition

Risk Factor that affected Thai Economy in 2015 
Positive factors consist of 
•	 Global	economy	had	recovered	and	economy	in	Asia	had	been	continuously	growing	very	well.
•	 Feedback	to	the	Asian	Economic	Community	helped	economy	in	Asia	region	growing	well.
•	 Basic	infrastructure	projects	by	the	Government	became	more	concrete	and	budget	disbursement	of	the	Government	was	speeded	up.
•	 Monetary	and	fiscal	policies	boosted	economy	at	the	end	of	the	year.
•	 Improvement	of	4G	mobile	network	in	Thailand.
•	 Global	oil	price	declined	beyond	expectation	which	made	inflation	rate	stayed	low.

Negative factors consist of
•	 Political	risk	especially	constitution	drafting	that	required	referendum	and	the	election	was	scheduled	in	the	middle	of	2017.
•	 Slow	recovery	in	the	economy	of	major	trading	partners	especially	Japanese	economy	that	had	entered	a	technical	recession	and	

economy	slowdown	in	China	and	China’s	Yuan	devaluation	which	impacted	directly	to	the	export	and	tourism.
•	 Political	situation,	terrorism	or	bombing	in	the	city	might	have	an	impact	in	short	period	but	these	incidents	affected	confidence	in		

the	country	concerning	investment	and	tourism	section	as	well	as	confidence	of	foreign	investors.
•	 Price	of	agricultural	products	fell	and	drought	problem	became	more	severe.

Thai Economy Trend in 2016 
The	Bank	of	Thailand	Board	thought	that	growth	of	Thai	economy	in	2016	will	close	to	the	forecast.		Demand	in	the	country	will	be	a	key	
factor	whereas	there	are	several	 risks	 increased	by	external	 factors	such	as	economic	recovery	of	major	 trading	partners,	revision	of		
the	pattern	of	trade,	commodity	price,	low	price	of	agricultural	products	and	direction	of	monetary	policies	of	major	industrialized	countries	
that	will	affect	capital	flow	and	exchange	rate.		The	Bank	of	Thailand	Board	had	an	opinion	that	current	monetary	policy	is	not	stable	yet		
and	suggested	to	maintain	 the	Policy	Space	and	be	cautious	about	 risk	of	financial	stability.	 	Therefore,	Bank	of	Thailand	Board	had		
a	resolution	to	maintain	the	interest	rate	at	1.5%

Thai	economy	in	2016	is	expected	to	grow	3.0	-3.7%,	although	Thai	economy	does	not	have	any	significant	factor	that	will	boost	economy	to		
the	level	where	it	should	be.		Economy	growth	in	2016,	therefore	should	rely	more	on	the	demand	in	the	country	especially	local	investment		
such	as	basic	 infrastructure	projects	by	the	Government	 that	has	set	up	additional	 investment	budget	20%	added	up	from	2015	and		
the	investments	by	private	sector	that	starts	to	recover	stimulated	by	various	measures	launched	by	the	Government	after	it	shrank	in	2015.

For	the	consumption,	the	economy	stimulation	measure	by	the	Government	may	help	increasing	the	consumption	of	nondurable	goods	
and	confidence	of	the	consumers,	however	the	impact	will	last	just	a	short	period	because	there	are	some	negative	factors	such	as	low	
income	in	agricultural	sector,	drought	that	affects	agricultural	production	in	2016	and	high	household	debt.		Nevertheless,	the	business	
sector	such	as	tourism	will	mainly	drive	Thai	economy	this	year.		It	has	been	forecasted	that	number	of	foreign	tourists	will	increase	9%	
especially	Chinese	tourists.
Source: The Bank of Thailand, EIC_THA_Outlook2016

Situation of the Non-Life Insurance Industry and Competition in 2016
In	2015,	growth	of	Non-Life	insurance	industry	was	forecasted	8-12%	but	actual	growth	was	less	than	2%	caused	by	economic	slowdown,	
high	household	debt	and	consequent	impact	after	the	first	car	scheme	was	implemented	which	sales	of	new	cars	dropped	more	than	the		
forecast.		Although	sales	of	new	cars	was	boosted	in	December	2015	due	to	the	excise	tax	increment,	growth	still	increased	slightly.

Non-Motor	insurance	business	had	high	competition	in	medium	and	big	projects	than	in	the	previous	years	but	premium	rate	was	cut	down	
more	than	50%	in	order	to	compete	in	the	market	because	each	company	try	to	retain	their	customer	bases,	which	impact	the	premium	
rate	and	did	not	reflect	the	real	cost	of	risk.	
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ตารางที่ 1: เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย ปี 2555–2558

ประเภทประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้ำนบำท) อัตรำขยำยตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)

2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558

อัคคีภัย 9,759 11,813 11,059 10,484 26.1 21.0 (6.4) (5.2)

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,190 5,299 5,294 5,338 17.7 2.1 (0.1) 0.6

รถยนต์ 103,904 118,418 117,903 120,405 25.5 14.0 (0.4) 2.1

เบ็ดเตล็ด 60,606 67,492 70,992 72,970 38.2 11.4 5.2 2.7

เบี้ยประกันภัยรวม 179,480 203,021 205,248 209,197 29.3 13.1 1.1 1.9

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แนวโน้มธุรกิจประกันภัยในปี	 2559	 ยังมีความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น		

ขณะที่ภาคต่างประเทศยังต้องเผชิญความผันผวนจากปัญหาเศรษฐกิจโลก	รวมถึงราคาน�้ามันที่ปรับลดลงในตั้งแต่ช่วงปลายปี	2558	จนถึงต้นปี	2559

สมาคมประกันวินาศภัยคาดการณ์อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันภัยปี	 2559	 ที่ประมาณร้อยละ	 3.5	 โดยมีประกันสุขภาพ	 และประกันอุบัติเหตุ	

ส่วนบคุคลเป็นตวักระตุน้	โดยตลาดประกันภยัท่ัวไปจะมกีารแข่งขนัด้านราคาระหว่างบรษิทัประกันขนาดใหญ่	รวมถงึตลาดประกันภัยรถยนต์ทีจ่ะมกีารแข่งขนั	

ที่สูงขึ้นเนื่องจากได้รับผลกระทบจากยอดขายรถยนต์ที่อาจะเติบโตไม่มาก	อีกทั้งด้านเบี้ยประกันภัยที่ลดลง	คาดว่าในปี	2559	นี้	บริษัทประกันภัยต่างๆ	

จะหันมาลดต้นทุนในการด�าเนินการ	โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	เข้ามาช่วยในการออกกรมธรรม์	และท�าสินไหมทดแทน

โดยปัจจัยบวกที่เป็นตัวเร่งของธุรกิจประกันวินาศภัยในปี	2559	มาจาก

1.	 โครงการท่ีสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและโครงการภาครัฐในโครงสร้างพ้ืนฐาน	 เช่น	 โครงการการลงทุนขนาดใหญ่	 20	 โครงการ		

ที่เริ่มประกวดราคาระหว่างปี	2558-2565	วงเงินลงทุนประมาณ	1.79	ล้านล้านบาท	ซึ่งจะแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มย่อย	คือ	กลุ่มลงทุนขนาดใหญ่ที่พร้อม

ลงทุน	และได้รบัอนุมัตจิากคณะรฐัมนตร	ีให้ด�าเนนิการได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ	2559	รวม	6	โครงการ	วงเงินลงทนุทัง้สิน้	1.86	แสนล้านบาท	

และกลุ่มโครงการขนาดใหญ่ที่คาดว่าจะสามารถประกวดราคาได้ระหว่างปี	2559-2560	รวม	14	โครงการ	วงเงินลงทุนประมาณ	1.61	ล้านล้านบาท

2.	 จากมาตรการโครงการรถคนัแรก	จะมกีารผ่อนปรนให้สามารถซือ้ขายเปลีย่นมอืได้ก่อน	5	ปี	ซึง่จะเป็นการกระตุน้ยอดขายรถยนต์ใหม่เพ่ิมขึน้ในกรณี

ต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่

3.	 การขยายตัวของธุรกิจไปในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)	 ซึ่งจะมีธุรกรรม	และการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ	 และการค้าข้ามแดนต่างๆ		

และมีความจ�าเป็นที่ต้องซื้อประกันภัย	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศอีกด้วย	 และเป็นโอกาสทางการตลาดอย่างมหาศาล	

อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยเองก็มีความสามารถในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้ามพรมแดน	เน่ืองจากส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมความพร้อม	

เรื่องกฎระเบียบ	ทั้งเรื่องเกณฑ์การควบคุมและเงินกองทุน	 เพ่ือรองรับมาตรฐานสากล	 รวมถึงการขยายเครือข่ายร่วมกับอีก	 10	ประเทศอาเซียน		

ซึ่งในปี	2559	นี้จะเป็นปีแรกของการเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ

ในส่วนของบริษัทฯ	 ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีนโยบาย	 วิสัยทัศน์	 และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการ	 เพ่ือให้เกิดความประทับใจ	 และรองรับ	

ความคาดหวังของลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	ซึ่งเห็นได้จากยอดขาย	และอัตราการเติบโตของบริษัทฯ	ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเตบิโตทางธุรกิจ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขยายตวัของลกูค้ารายย่อย	ทีข่ยายตวัเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา	จงึเป็นเหตใุห้บรษิทัฯ		

มีแผนการขยายรากฐานการให้บริการอย่างท่ัวถึงและดีมากขึ้น	 ในปี	 2558	บริษัทฯ	ประกาศความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการให้บริการไปสู่ปีแห่งการบริการ	

ที่เป็นเลิศ	“Year	of	Service	Excellence”	และและยังรณรงค์ต่อเนื่องไปยังปี	2559	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการ	การให้บริการในทุกๆ	ด้าน		

โดยเฉพาะงานด้านการสนับสนุนต่างๆ	ที่ยกระดับขึ้นเป็นโครงการพิเศษที่ด�าเนินการต่อเนื่อง	ดังนี้

ภำวกำรณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
และแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคต (ต่อ)
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry
and Trend for the Future Competition (Continued)
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Situation of Competition in Non-Life Insurance 
Industry and Trend for the Future Competition

Table 1: Comparison of Direct Premium and Premium Growth in 2012-2015

Type of Insurance 
Direct Premium (Million Baht) Premium Growth (Percentage)

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

Fire 9,759 11,813 11,059 10,484 26.1 21.0 (6.4) (5.2)

Marine 5,190 5,299 5,294 5,338 17.7 2.1 (0.1) 0.6

Motor 103,904 118,418 117,903 120,405 25.5 14.0 (0.4) 2.1

Miscellaneous 60,606 67,492 70,992 72,970 38.2 11.4 5.2 2.7

Gross premium 179,480 203,021 205,248 209,197 29.3 13.1 1.1 1.9

Source: The Office of Insurance Commission (OIC)

Trend	of	Non-Life	insurance	business	in	2016,	the	business	might	have	been	challenged	by	economy	especially	economic	circumstance	
in	the	country	where	household	debt	tends	to	increase	more,	foreign	countries	have	to	deal	with	fluctuation	caused	by	global	economy	
and	oil	price	that	dropped	since	the	end	of	2015	until	the	beginning	of	2016.

The	Office	of	Insurance	Commission	had	forecasted	the	growth	of	Non-Life	insurance	business	in	2016	that	it	will	be	around	3.5%	where	
health	and	personal	accident	insurance	will	be	a	stimulator	for	the	growth.		Non-motor	insurance	market	will	have	a	price	war	among	big	
companies,	while	motor	insurance	market	will	deal	with	aggressive	competition	because	it	will	be	affected	by	car	sales	that	might	have	slow	
pace.		Moreover,	premium	rate	will	decrease	because	in	2016	many	companies	will	reduce	the	operational	expense	by	using	innovations	
for	issuing	policies	and	handling	claims.

Positive	factors	that	stimulate	Non-Life	insurance	business	in	2016	are:
1.	 Projects	that	support	economic	growth	in	the	country	and	government	projects	for	basic	infrastructures:	20	mega	projects	under	the	

investment	budget	1.79	trillion	Baht	which	the	auction	starts	from	2015-2022.		such	projects	is	divided	into	2	groups	such	as	6	mega	
projects	under	investment	budget	1.86	hundred	billion	Baht	that	are	available	to	invest	and	were	approved	by	the	Cabinet	to	implement	in		
the	first	quarter	of	fiscal	year	2016,	and	14	mega	projects	that	will	be	auctioned	in	2016-2017	under	investment	budget	1.61	trillion	Baht.

2.	 The	first	car	scheme	boosts	sales	of	new	car	by	allowing	car’s	owners,	if	they	want	to	change	the	cars,	to	pass	the	ownerships	before	
5-year	term	is	up.

3.	 AEC	(ASEAN	Economic	Community)	where	insurance	is	necessary	for	transactions	and	investments	made	by	foreign	investors	and	
cross-border	 trades	urges	business	expansion.	 	 It	affects	positively	 to	business	growth	 in	 the	country	and	 it	 is	also	great	market		
opportunity.		Non-Life	insurance	companies	now	can	sell	cross-border	insurance	because	they	have	been	preparing	and	studying	laws,		
regulations	and	capital	fund.		Moreover,	they	will	expand	the	network	by	jointly	investing	with	10	ASEAN	countries	in	2016	which	will	
be	the	first	year	of	ASEAN	Economic	Community	implementation.

In	2016,	the	Company	has	a	policy,	vision	and	determination	to	improve	its	services	to	impress	the	customers	and	meet	expectations	of	
the	customers	who	always	support	the	Company,	proven	by	premium	and	growth	of	the	Company	in	previous	years.		In	order	to	support	
business	growth	especially	growth	of	retail	customer	that	has	dramatically	increase	within	past	2-3	years,	the	Company	has	planned	to	
improve	and	expand	its	services	to	cover	more	in	2016.		The	Company	commits	to	improve	the	services	which	is	in	line	with	Company’s	
mission	“Year	of	Service	Excellence”	which	will	be	promoted	and	carried	onto	2016	in	order	to	enhance	efficiency	of	the	operation	and	
service	in	all	aspects	especially	support	jobs	that	are	selected	to	be	special	projects	such	as
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1.	 โครงการ	 Innovation:	 เพ่ือให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่	 บริษัทฯ	 ไม่เคยหยุดนิ่งท่ีจะคิดค้น	 จัดหานวัตกรรมเพ่ือรองรับทิศทางของ		

Digital	Era	บริษัทฯ	จึงได้จัดหาเครื่องมือ	และระบบงานเพิ่มเติม	ทั้ง	Web	Application	และ	Mobile	Application	ระบบ	Smile	ซึ่งเป็น	Application		

ที่รองรับการท�างาน	 ตั้งแต่ค�านวณเบี้ยประกันภัย	 ท�าข้อเสนอประกันภัย	 และบันทึกข้อมูลรับประกันภัย	 นอกเหนือจากนี้	 ยังมีระบบงานอื่นๆ	

เช่น	 “MuangThai	 i	 lert	 u”	ที่เป็น	Application	ที่สามารถแจ้งเคลม	 ระบุต�าแหน่งของที่เกิดเหตุแบบ	Real	 Time	 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไป	

ให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	รวมถึงยังสามารถแจ้งเรียกใช้บริการ	Roadside	Assistant	ในกรณีอื่นๆ	ที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุด้วย	เช่น	แบตเตอรี่หมด		

หรือน�้ามันหมด	 เป็นต้น	 และในปี	 2558	 ท่ีผ่านมาบริษัทยังได้พัฒนา	 Application	 “MuangThai	 Claim	 Di”	 ท่ีมาเพ่ิมความสะดวกให้กับ	

ลูกค้าท่ีต้องแจ้งท�าประกันภัย	 โดยสามารถถ่ายภาพรถยนต์ที่จะขอท�าประกันภัย	 เพ่ือแจ้งตรวจสภาพรถก่อนรับประกันภัยได้ด้วยตนเอง	 หรือ	

แจ้งท�าเคลมแบบไม่มีคู่กรณี	 ได้ด้วยตนเองผ่านขั้นตอนง่ายๆ	 ไม่ก่ีข้ันตอน	และรู้ผลอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว	 ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง	และ	

สามารถน�าผลอนุมัติซ่อมเข้าซ่อมอู่	หรือศูนย์ซ่อมได้ทันที

2.	 เพ่ือรองรับการขยายตัวของลูกค้ารายย่อยในตลาด	AEC	และการค้าข้ามแดน	บริษัทฯ	มีเป้าหมายท่ีจะเปิดบริษัทร่วมทุนใหม่ที่นครเวียงจันทน	์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และจะขยายสาขาย่อยเพ่ือรองรับการให้บริการในภูมิภาคมากขึ้น	 โดยในปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีสาขาย่อย	

บริการอยู่	 20	 แห่งท่ัวประเทศ	บริษัทฯ	มีวิสัยทัศน์ที่จะขยายสาขาย่อยเพิ่มขึ้นอีก	 8-10	แห่ง	 ภายใน	 3	ปี	 และจะมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบ	

การท�างานของสาขาย่อยให้มีการบริการได้ดียิ่งขึ้น

3.	 พัฒนาการให้บริการแบบ	End	to	End	ส�าหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์และประกันภัยทั่วไป:	โดยมีแผนพัฒนาทั้งระบบตั้งแต่	การน�าเสนอขาย	จนถึง

การบริการสินไหม	โดยมีแผนการพัฒนาทั้งระบบงาน	ขั้นตอน	พนักงาน	คู่ค้า	และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	โดยในปี	2557	

ได้มีการน�าร่องการพัฒนาที่ธุรกิจประกันภัยรถยนต์ในปี	2558	จะเป็นการพัฒนาต่อยอด	เช่น	การจัดท�าระบบ	“MuangThai	Claim	Di”	Smart	Claim,		

Smile	Garage	 และในปี	 2559	 น้ี	 จะเป็นการพัฒนาต่อเนื่อง	 คือพัฒนาระบบการท�างานของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ให้ครบวงจรเพ่ิมมากขึ้น		

ทั้งด้านการรับประกันภัย	 และการบริการสินไหมรถยนต์	 เพ่ือรองรับการขยายงานประกันภัยรถยนต์ท่ีขยายตัวอย่างมากในช่วง	 2	 ปีท่ีผ่านมาก		

และจะขยายผลไปยังทุกๆ	ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจประกันภัยทั่วไปต่อไป

4.	 พัฒนากระบวนการจัดท�าการวิจัย	 และการวิเคราะห์ด้านการตลาด	และการพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือให้เข้าถึงความต้องการท่ีแท้จริง	 ของลูกค้า	

แต่ละกลุ่ม	(Customer	Segment	Analysis	/Customer	Insight	Research)	เพื่อให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกใจลูกค้าในแต่ละกลุ่ม	

ทั้งลูกค้ารายย่อย	และลูกค้าสถาบัน	อันเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย	รวมถึงการส�ารวจความพึงพอใจในด้าน

การบริการของบริษัทฯ	ซึ่งได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้การบริการที่ดี	และใช้บริการบริษัทฯ	ต่อไป

5.	 พัฒนากระบวนการสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ	บริษัทฯ	มีความมุ่งมั่น	ที่จะสนับสนุน	จัดท�าเครื่องมือต่างๆ	เพื่อสนับสนุนการขายและการให้บริการ

กับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ	ทั้งการพัฒนาการขาย	ทั้งอุปกรณ์	 และเครื่องมือต่างๆ	 รวมถึงระบบการอบรมทักษะการขายและทักษะต่างๆ	ที่จะขยาย	

ความสามารถในการแข่งขัน	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนในอนำคต
ปัจจบุนั	ธุรกิจประกันวนิาศภัยมีการแข่งขันท่ีมากขึน้	เน่ืองจากบรษิทัประกันภยัต่างๆ	เร่งปรับตวั	สร้างความแข็งแกร่ง	ลดต้นทุน	เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน	รวมถึงการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาเป็นเครื่องมือในการขายผลิตภัณฑ์	และเสริมประสิทธิภาพบริการ

นอกจากน้ี	การใช้เทคโนโลยีท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลงบทบาทของคนกลาง	(Agent	หรอื	Broker)	ในฐานะผูเ้ล่นใหม่ทีม่บีทบาทส�าคญัทีม่ผีลต่อการเปลีย่น	

ทิศทาง	และความรับรู้ของผู้บริโภค	 เช่น	Aggregator	ต่างๆ	 ในรูปแบบของเว็บไซต์ที่ท�าหน้าท่ีเปรียบเทียบราคาและบริการของบริษัทประกันภัยต่างๆ	

และมีความสามารถในการชักชวนและชี้น�าลูกค้าและผู้บริโภคมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีบริโภคสื่อดิจิตอล	

และมีแนวโน้มที่จะเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ต่างๆ	ตามที่มี	Influencer	หรือผู้รู้ในแต่ละเรื่องชี้แนะ	ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันเป็นไปอย่างดุเดือดมากขึ้น	ส่งผล

ให้บริษัทประกันภัยเองต้องปรับตัวอย่างมาก

เพื่อรองรับต่อผลกระทบดังกล่าว	บริษัทฯ	จัดให้มีการติดตามข่าวสารและความคืบหน้าต่างๆ	รวมทั้งจัดให้มีโครงการความร่วมกันอันดีกับคนกลาง	เพื่อ

ให้สามารถรับทราบและด�าเนินการปรับแผนธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลาและสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคสมัย

ที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

ภำวกำรณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
และแนวโน้มกำรแข่งขันในอนำคต (ต่อ)
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry
and Trend for the Future Competition (Continued)
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Situation of Competition in Non-Life Insurance 
Industry and Trend for the Future Competition

1.	 Innovation	Project:	In	order	to	keep	up	with	new	generation	lifestyle,	the	Company	has	been	developing	and	searching	for	the	innovations	
to	support	the	Digital	Era.		So,	the	Company	brought	new	devices	and	systems	to	use	such	as	Web	Application	and	Mobile	Application	
(Smile	system)	which	is	the	application	supporting	premium	calculation,	insurance	proposal	and	information	record.		There	are	some	
new	mobile	applications	introduced	to	the	customers	such	as	“MuangThai	i	 lert	u”	application	that	the	customer	can	report	claim,	
send	accident	location	with	real	time	notification	which	the	Company’s	surveyor	will	travel	to	the	accident	scene	quickly	and	request	
the	Roadside	Assistant	Service	in	case	of	empty	battery,	emergency	fuel	and	etc.		In	2015,	the	Company	also	developed	“MuangThai	
Claim	Di”	application	to	serve	the	customers	who	want	to	apply	for	Motor	insurance	by	submitting	pictures	of	the	car	via	an	application	
for	condition	check.		Also,	the	customers	can	report	dry	claim	by	themselves	via	this	application	with	a	few	steps,	receive	the	approval	
result	automatically	and	bring	the	insured	car	to	a	garage	afterward	which	all	of	these	steps	require	no	travel.

2.	 To	support	growth	of	retail	customer	in	AEC	market	and	cross-border	trade,	the	Company	has	planned	to	open	a	joint	venture	company		
in	Vientiane,	Lao	People’s	Democratic	Republic	(LPDR).		At	the	moment,	the	Company	has	20	sub-branches	operating	throughout	the	
country	and	it	plans	to	open	more	sub-branches	to	support	service	in	every	region.		8-10	more	sub-branches	will	be	opened	in	3	years.			
The	Company	will	improve	work	operation	and	services	of	all	existing	sub-branches.

3.	 Improve	End-to-End	service	for	Motor	and	Non-motor	insurance:	The	service	will	be	improved	starting	from	presentation	process	to	
claim	service	process.		The	Company	has	planned	to	improve	work	systems,	procedures,	staff,	business	partners	and	support	tools	to	
be	more	effective.		In	2014,	Motor	insurance	was	initiatively	improved.		The	improvement	was	carried	on	to	2015	to	develop	“MuangThai	
Claim	Di”	Smart	Claim,	Smile	Garage	system.		2016	will	be	another	year	that	Motor	insurance	system	such	as	underwriting	and	claim	
service	has	been	continually	improved	to	be	all-in-one	system	to	support	Company’s	business	that	has	expanded	a	lot	within	last	2	
years.		This	project	will	be	carried	onto	Non-motor	insurance	system	afterwards.

4.	 Improve	procedures	of	the	research,	market	analysis	and	product	development	to	understand	real	need	to	each	segment	of	customer	and	
to	develop	products	and	services	to	serve	each	customer	segment	such	as	retail	customer	and	institution	customer.		The	improvement		
gives	the	Company	advantage	in	the	competition	in	Non-Life	insurance	industry.		Besides,	the	Company	has	been	consistently	conducting		
survey	regarding	customer	satisfaction	on	the	service	in	order	to	ensure	that	the	customers	receive	excellent	service	and	they	will	
continually	use	Company’s	service.

5.	 Improve	the	system	to	support	business	partners:	The	Company	has	a	determination	to	support	and	provide	useful	tools	to	support	
sales	and	services	for	the	business	partners,	for	example	improving	sales	process,	equipment	and	tool	and	improving	training	system	
concerning	selling	skill	and	related	skills	that	can	improve	competitive	ability	to	be	more	effective.

Factors that may affect Company’s future Operation.
Currently,	the	competition	is	more	aggressive	in	Non-Life	insurance	industry	because	non-life	insurance	companies	start	to	adapt	to	current	
circumstances,	build	up	strengths	and	reduce	costs	in	order	to	increase	their	competitive	abilities.		They	also	use	new	technology	as	the	
tools	in	selling	product	and	enhancing	service	efficiency.

Additionally,	aforesaid	technology	changes	the	middle	person’s	roles	(agent	or	broker),	as	a	new	player	who	is	the	key	factor	that	affects	
direction	and	acknowledgement	of	the	consumers	such	as	Aggregators	in	the	forms	of	websites	that	provide	comparative	information	and	
services	of	Non-Life	insurance	companies	and	have	better	ability	to	suggest	and	encourage	customers	and	consumers.		This	technology	
is	the	right	choice	for	lifestyle	of	the	consumers	who	use	digital	media	often	and	tend	to	pay	interest	in	products’	comparative	information	
suggested	by	influencers	or	experts.		Non-Life	insurance	companies	must	adjust	themselves	a	lot,	because	such	technology	increases	
level	of	competition	to	be	more	intense.

To	handle	such	impact,	the	Company	has	been	following	up	with	news	and	progressions.		It	also	set	cooperation	projects	with	the	agents	
and	brokers	in	order	to	update	information	and	adjust	business	plan	and	competitive	ability	to	support	changes	promptly.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

ในรอบปี พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่างๆ ของ 

บริษัทฯ ซึ่งได้จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจ�าปี 2557 จ�านวน 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับบริษัท 

ส�านักงาน อีวาย จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เพ่ือสอบทานแผนการสอบบญัชแีละความเป็นอสิระในการสอบบญัช ีประชมุพิจารณารายละเอยีด

และสอบทานงบการเงินระหว่างกาล ภายหลังสอบทาน ส�าหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2558 จ�านวน 3 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัหิน้าท่ีตามขอบเขตและความรบัผดิชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ และตามระเบียบบริษทัว่าด้วย 

หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานการก�ากับ 

ดแูลกิจการท่ีดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่ง การสอบทานการประเมนิการควบคมุภายใน และก�ากับดแูลงานตรวจสอบ 

ภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการทีด่ ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสและปฏิบตัติามประกาศของคณะกรรมการ

ก�ากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไข

ทางธุรกิจปกติ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพ่ือ

การควบคุมประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2557 และงบการเงินรายไตรมาสประจ�าปี 2558 ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีตาม 

พระราชบญัญัติการบญัช ี2543 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ 

ผูส้อบบญัชร่ีวมประชมุพิจารณางบการเงนิ ได้สอบทานและสอบถามผูส้อบบญัชใีนเรือ่งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงนิ และความเพียงพอในการ 

เปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ

4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตราก�าลัง นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2559 ซึ่งได้จัดท�าข้ึน

บนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. สอบทานแผนการสอบบญัชแีละความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีได้พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทนแล้ว เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ  

ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2559 ได้แต่งตั้งนางสาวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ 

นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนด 

ค่าสอบบัญชีประจ�าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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In the year 2015, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had four 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 2014  

and had the joint meeting with EY Office Limited, which is the Company’s auditor, to review the auditing plan and the independence  

in auditing, with another three meetings to consider the details and to review the interim Financial Statements after review for the three, six  

and nine months period of 2015.

The Audit Committee has performed per the scope of authorities and responsibilities assigned by the Board of Directors and per  

the Company’s regulations concerning the criteria and guidelines of the Audit Committee, in line with the stipulations of the Stock Exchange  

of Thailand to review the good corporate governance, financial statements, risk management, internal control assessment and to supervise  

the internal audit 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 2014 and the Quarterly Financial Statements for the year 2015 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 Office, budgeting and workforce.  Apart from that, the Audit Committee has considered the annual audit plan for  

the year 2016, which has been prepared on the bases of assessment for internal control and per the risk standard of the 

Company.

5. Review the auditing plan and the independence of the auditor – has already considered and selected the auditor and determined  

the remuneration to be proposed to the Board of Directors and, then, to seek the approval from the Annual General Meeting of  

the Shareholders.  In the year 2016 had appointed Miss Somjai  Khunapasut, Certified Public Accountant Registration No. 4499 and/or  

Mrs. Nonglak  Pumnoi, Certified Public Accountant Registration No. 4172 and/or Miss Rachada  Yongsawadvanich, Certified Public  

Accountant Registration No. 4951 and/or Miss Ratana  Jala, Certified Public Accountant Registration No. 3734 of EY Office Limited  

as the Company’s auditor and set the annual audit fees for the total amount of Baht 1,900,000.- (One million nine hundred thousand  

Baht only) with the following details:

Report of the Audit Committee
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ต่อ)
Report of the Audit Committee (Continued)

1) ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ�านวนเงิน 800,000 บาท

2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจ�านวนเงิน 600,000 บาท

3) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 150,000 บาท

4) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือ 

เสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 350,000 บาท

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บริษัทฯ  

มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี

และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  

  

  

  

  

  

 

 

  

 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

  

 

 

 

  

 

 นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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a. Examination of the financial statements for the years ending 31 December 2016 for the amount of Baht 800,000.-

b. Review of interim financial statements (altogether three quarters), for the amount of Baht 600,000.-

c. Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at  

30 June 2016 for the amount of Baht 150,000.-

d. Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at  

31 December 2016 for the amount of Baht 350,000.-

To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2016 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

Report of the Audit Committee
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คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่งบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าขึน้ 

ตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

ระมดัระวงั รวมท้ังได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทีเ่ป็นอสิระ ดงัน้ันงบการเงนิจงึสะท้อนฐานะการเงนิ 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เชื่อมั่น

อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอส�าหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต

หรือการด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผล 

การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน 

ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 แสดงฐานะการเงิน  ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้อง 

ในสาระส�าคัญ

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

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

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน 
ทางการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
Report on the Responsibilities of the Board of Directors on the 
Financial Report Muang Thai Insurance Public Company Limited

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงาน 
ทางการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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The Board of Directors is the responsible for the Financial Statements of the Company and the Financial Information as shown in 

the 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, 2015 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

Report on the Responsibilities of the Board of Directors on the 
Financial Report Muang Thai Insurance Public Company Limited
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบัญชีที่ส�าคัญ และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรับผดิชอบเก่ียวกับ 

การควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

สมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิ วิธีการตรวจสอบ 

ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญของงบการเงิน 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดท�าและ 

การน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และ 

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเหน็ว่างบการเงนิข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิน้สดุวันเดยีวกันของบรษิทั 

เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 สมใจ  คุณปสุต
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited 

I have audited the accompanying financial statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited, which comprise the statement 

of financial position as at 31 December 2015, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for 

the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these 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.

Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit.  I conducted my audit in accordance with 

Thai Standards on Auditing.  Those standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain 

reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements.  The 

procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error.  In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s 

preparation and fair presentation of the financial statements 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 entity’s internal control.  An audit also includes evaluating the 

appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating 

the overall presentation of the financial statements.

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit opinion.

Opinion
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Muang Thai Insurance 

Public Company Limited as at 31 December 2015, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance 

with Thai Financial Reporting Standards.

 Somjai  Khunapasut
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499

 EY Office Limited

 Bangkok: 23 February 2016

Independent Auditor’s Report



ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 449,575,688       373,250,513       
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 57,235,538        72,625,420        
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7 1,584,522,408    1,443,162,937    
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 8 4,895,374,222    4,956,214,848    
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 9

      เงินลงทุนเผือขาย 5,942,178,719    5,005,538,401    
      เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 3,399,166,788    3,565,753,747    
      เงินลงทุนทัวไป 42,278,665        40,729,816        
   เงินใหกู้ย้มืสุทธิ 10 15,345,523        18,724,313        
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11 458,807,699       354,531,737       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 12 727,915,337       736,620,791       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 477,671,857       426,525,007       
เบียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 126,238,343       87,458,123        
สินทรัพยอื์นสุทธิ 14 487,954,648       494,834,626       
รวมสินทรัพย์ 18,664,265,435  17,575,970,279  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Posit ion
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As at 31 December 2015

Note 2015 2014

Assets

Cash and cash equivalents 6 449,575,688       373,250,513       

Accrued investment income 57,235,538         72,625,420         

Premium receivables, net 7 1,584,522,408    1,443,162,937    

Reinsurance assets, net 8 4,895,374,222    4,956,214,848    

Investment assets

   Investments in securities 9

      Available-for-sale investments 5,942,178,719    5,005,538,401    

      Held-to-maturity investments 3,399,166,788    3,565,753,747    

      Other investments 42,278,665         40,729,816         

   Loans, net 10 15,345,523         18,724,313         

Property, buildings and equipment, net 11 458,807,699       354,531,737       

Intangible assets, net 12 727,915,337       736,620,791       

Deferred tax assets 13 477,671,857       426,525,007       

Prepaid premium ceded 126,238,343       87,458,123         

Other assets, net 14 487,954,648       494,834,626       

Total assets 18,664,265,435  17,575,970,279  

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of financial position

(Unit: Baht)



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 2558 2557
หนีสินและส่วนของเจ้าของ
หนีสิน
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 93,273,172        12,828,296        
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 15 2,611,895,820    3,123,710,511    
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั
   สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 16 3,607,292,412    3,012,872,507    
   สาํรองเบียประกนัภยั 17 5,553,423,687    4,959,178,478    
ผลประโยชนข์องพนกังานคา้งจ่าย 18 247,488,411       271,015,646       
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 228,986             263,986             
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,139,378,429    1,168,846,716    
หนี สินอืน 19 846,658,445       884,635,174       
รวมหนีสิน 14,099,639,362  13,433,351,314  
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       
   ทุนทีออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000       590,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 681,567,855       681,567,855       
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749       823,371,749       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 59,000,000        59,000,000        
   ยงัไม่จดัสรร 2,599,970,455    2,018,638,635    
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ -
   ส่วนตํากวา่ทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (189,283,986)     (29,959,274)       
รวมส่วนของเจ้าของ 4,564,626,073    4,142,618,965    
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 18,664,265,435  17,575,970,279  

-                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
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งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
Statement of Financial Posit ion (Continued)



As at 31 December 2015

Note 2015 2014

Liabilities and equity

Liabilities

Income tax payable 93,273,172         12,828,296         

Amounts due to reinsurers 15 2,611,895,820    3,123,710,511    

Insurance contract liabilities

   Loss reserves and outstanding claims 16 3,607,292,412    3,012,872,507    

   Premium reserves 17 5,553,423,687    4,959,178,478    

Employee benefit obligations 18 247,488,411       271,015,646       

Deferred tax liabilities 13 228,986              263,986              

Premiums received in advance 1,139,378,429    1,168,846,716    

Other liabilities 19 846,658,445       884,635,174       

Total liabilities 14,099,639,362  13,433,351,314  

Equity

Share capital

   Registered

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000       590,000,000       

   Issued and fully paid-up 

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000       590,000,000       

Premium on share capital 681,567,855       681,567,855       

Surplus on business combination 823,371,749       823,371,749       

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 20 59,000,000         59,000,000         

   Unappropriated 2,599,970,455    2,018,638,635    

Other components of equity - 

   revaluation deficit from investments (189,283,986)      (29,959,274)        

Total equity 4,564,626,073    4,142,618,965    

Total liabilities and equity 18,664,265,435  17,575,970,279  
-                          -                          

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of financial position (continued)
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557
กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 6,063,286,967    5,240,827,312    
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,454,843,696    1,286,926,008    
รวมรายได้ 7,518,130,663    6,527,753,320    
ค่าใช้จ่าย
การรับประกนัภยั
   ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 3,139,816,975    2,463,702,298    
   ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,853,479,279    1,607,223,530    
   ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 518,408,867       556,297,967       
   เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 37,059,093         34,517,156         
   ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 1,293,218,475    1,187,049,817    
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 6,841,982,689    5,848,790,768    
กาํไรจากการรับประกนัภัย 676,147,974       678,962,552       
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 346,365,861       335,757,649       
กาํไรจากเงินลงทุน 125,056,492       69,425,396         
รายไดอื้น 31,261,974         13,283,851         
กาํไรจากการดําเนินงาน 1,178,832,301    1,097,429,448    
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
   และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (25,276,894)        (22,997,591)        
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั 29 (27,846,117)        (24,996,989)        
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั (3,025,232)          (2,817,727)          
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,122,684,058    1,046,617,141    
หกั: ภาษีเงินได้ 13 (194,934,806)      (191,007,699)      
กาํไรสําหรับปี 927,749,252       855,609,442       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
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งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Statement of Comprehensive Income
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Statement of comprehensive income

Note 2015 2014

Profit or loss:

Income

Net earned premium 6,063,286,967   5,240,827,312   

Fee and commission income 1,454,843,696   1,286,926,008   

Total income 7,518,130,663   6,527,753,320   

Expenses

Underwriting 

   Claim and loss adjustment expenses 3,139,816,975   2,463,702,298   

   Commission and brokerage expenses 1,853,479,279   1,607,223,530   

   Other underwriting expenses 518,408,867      556,297,967      

   Contribution to Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 37,059,093        34,517,156        

   Operating expenses 21 1,293,218,475   1,187,049,817   

Total underwriting expenses 6,841,982,689   5,848,790,768   

Profit from underwriting 676,147,974      678,962,552      

Net investment income 346,365,861      335,757,649      

Profit from investments 125,056,492      69,425,396        

Other income 31,261,974        13,283,851        

Profit from operations 1,178,832,301   1,097,429,448   

Contribution to the Office of Insurance Commission (25,276,894)      (22,997,591)      

Contribution to the General Insurance Fund 29 (27,846,117)      (24,996,989)      

Contribution to the Victims Compensation Fund (3,025,232)        (2,817,727)        

Profit before income tax 1,122,684,058   1,046,617,141   

Less: Income tax 13 (194,934,806)    (191,007,699)    

Profit for the year 927,749,252      855,609,442      

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)
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งบการเงิน

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
Statement of Comprehensive Income (Continued)

หมายเหตุ 2558 2557
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย (199,155,890)      (27,370,746)        
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5,271,790)          -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 40,885,536         5,474,149           
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (ขาดทุน) (163,542,144)      (21,896,597)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 764,207,108       833,712,845       

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 15.72                  14.50                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

(หน่วย: บาท)

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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Note 2015 2014

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Loss on change in value of

      available-for-sale investments (199,155,890)    (27,370,746)      

Other comprehensive income not to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Actuarial loss (5,271,790)        -                        

Less: Income tax effect 40,885,536        5,474,149          

Other comprehensive income for the year (loss) (163,542,144)    (21,896,597)      

Total comprehensive income for the year 764,207,108      833,712,845      

Earnings per share 24

Basic earnings per share 15.72                 14.50                 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of comprehensive income (continued)

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows

งบกระแสเงินสด

2558 2557

เบียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 11,045,842,879    10,102,966,732    
เงินจ่ายเกียวกบัการประกนัภยัต่อ (1,079,016,922)     (1,109,516,231)     
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (5,042,456,803)     (4,467,828,070)     
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (236,077,641)        (217,654,054)        
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,559,070,050)     (1,366,033,977)     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน (611,616,203)        (641,627,430)        
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,364,752,141)     (802,682,465)        
ดอกเบียรับ 251,046,041         208,392,505         
เงินปันผลรับ 144,122,732         108,769,730         
รายไดจ้ากการลงทุนอืน 1,392,522             12,105,355           
รายไดอื้น 31,261,974           13,323,900           
ภาษีเงินได้ (124,786,243)        (112,254,932)        
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,455,890,145      1,727,961,063      
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   เงินฝากสถาบนัการเงิน 567,582,323         293,945,001         
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6,173,485,017      9,755,318,087      
   เงินใหกู้ย้มื 4,599,540             3,470,426             
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 783,766                -                           
กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 6,746,450,646      10,052,733,514    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
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Statement of cash flows

2015 2014

Direct premium written 11,045,842,879  10,102,966,732  

Cash paid on reinsurance (1,079,016,922)   (1,109,516,231)   

Loss incurred on direct insurance (5,042,456,803)   (4,467,828,070)   

Loss adjustment expenses on direct insurance (236,077,641)      (217,654,054)      

Commission and brokerage expenses on direct insurance (1,559,070,050)   (1,366,033,977)   

Other underwriting expenses (611,616,203)      (641,627,430)      

Operating expenses (1,364,752,141)   (802,682,465)      

Interest income 251,046,041       208,392,505       

Dividend income 144,122,732       108,769,730       

Other investment income 1,392,522           12,105,355         

Other income 31,261,974         13,323,900         

Income tax (124,786,243)      (112,254,932)      

Net cash from operating activities 1,455,890,145    1,727,961,063    

Cash flows from investing activities

Cash flows from

   Deposits at financial institutions 567,582,323       293,945,001       

   Investments in securities 6,173,485,017    9,755,318,087    

   Loans 4,599,540           3,470,426           

   Property, building and equipment 783,766              -                          

Cash flows from investing activities 6,746,450,646    10,052,733,514  

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558
งบการเงิน

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
Statement of Cash Flows (Continued)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

2558 2557
กระแสเงินสดใชไ้ป
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (7,630,458,074)     (11,443,863,031)   
   เงินใหกู้ย้มื (1,220,750)            (1,725,050)            
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (144,137,564)        (72,344,657)          
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,999,228)            (3,913,721)            
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (7,783,815,616)     (11,521,846,459)   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,037,364,970)     (1,469,112,945)     
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (342,200,000)        (309,160,000)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (342,200,000)        (309,160,000)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 76,325,175           (50,311,882)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 373,250,513         423,562,395         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 449,575,688         373,250,513         

-                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
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Statement of cash flows (continued)

2015 2014

Cash flows used in

   Investments in securities (7,630,458,074)   (11,443,863,031)

   Loans (1,220,750)          (1,725,050)          

   Property, building and equipment (144,137,564)      (72,344,657)        

   Intangible assets (7,999,228)          (3,913,721)          

Cash flows used in investing activities (7,783,815,616)   (11,521,846,459)

Net cash used in investing activities (1,037,364,970)   (1,469,112,945)   

Cash flows from financing activities

Dividend paid (342,200,000)      (309,160,000)      

Net cash used in financing activities (342,200,000)      (309,160,000)      

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 76,325,175         (50,311,882)        

Cash and cash equivalents at beginning of year 373,250,513       423,562,395       

Cash and cash equivalents at end of year 449,575,688       373,250,513       

-                          

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

For the year ended 31 December 2015

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited
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บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนประจ�ำปี 2558
งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

1 

บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัวไป  
 บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ งจดัตังและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยั และมี 20 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ทีอยูต่ามที 
จดทะเบียนของบริษทัฯ อยูที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
 งบการเงินนี จดัทาํขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 และจดัทาํขึนตามวิธีการบญัชีเกียวกับการประกนัภยัในประเทศไทยและอา้งอิงตามหลกัเกณฑ์ที
เกียวขอ้งซึ งกาํหนดโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) การ
แสดงรายการในงบการเงินนี ไดจ้ดัทาํขึนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยัลงวนัที 27 พฤษภาคม 2553 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยนี เป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที เริ มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและทีจะมีผลบังคับในอนาคต                     

มีรายละเอียดดงันี  

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 
 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่ทีออกโดยสภา

วิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาํและคาํศัพท ์                  
การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามทีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญัซึ งฉบบัทีเกียวขอ้ง
โดยตรงกบับริษทัฯมีดงันี  
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Muang Thai Insurance Public Company Limited 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2015 

1. General information 

 Muang Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company 
incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in providing 
non-life insurance and has 20 sub-branches located in provinces. The registered address of 
the Company is at 252, Rajadapisek Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, 
Bangkok. 

2. Basis of preparation of financial statements 

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 
Standards enunciated under the Accounting Profession Act B.E. 2547, and in accordance 
with Thai accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the 
Office of Insurance Commission (“OIC”). The presentation of the financial statements has 
been made in compliance with the Declaration of the Office of Insurance Commission dated 
27 May 2010. 

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 
the Company. The financial statements in English language have been translated from the 
Thai language financial statements. 

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies. 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงนี กาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน ในขณะทีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน
กไ็ด ้  

 บริษทัฯไดเ้ปลียนแปลงการรับรู้กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปีปัจจุบนั
จากการทยอยรับรู้ในกําไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน อย่างไรก็ตาม                        
การเปลียนแปลงดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินปีก่อน จึงไม่มีการปรับปรุง
ยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนทีนาํมาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนไดใ้ชน้โยบายการบญัชีนีมาตังแต่แรก 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบบันี กาํหนดแนวทางเกียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวกบัการวดัมูลค่า

ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหนี สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที
เกียวขอ้งอืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนันตามหลกัการของมาตรฐานฉบบันี และใช้วิธีเปลียนทนัที          
เป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริมใชม้าตรฐานนี   

 มาตรฐานฉบบันีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

3.2   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคบัในอนาคต 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีจาํนวนหลายฉบบั ซึ งมีผลบงัคบัใช้สําหรับ              
งบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่ 
รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 
ยกเวน้ 
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3. New financial reporting standards  

 Below is a summary of financial reporting standards that became effective in the current 
accounting year and those that will become effective in the future. 

3.1  Financial reporting standards that became effective in the current year 

 The Company has adopted the revised (revised 2014) and new financial reporting standards 
issued by the Federation of Accounting Professions which become effective for fiscal year 
beginning on or after 1 January 2015. These financial reporting standards were aimed at 
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards, with most of 
the changes directed towards revision of wording and terminology, and provision of 
interpretations and accounting guidance to users of standards. The adoption of these 
financial reporting standards does not have any significant impact on the Companyʼs 
financial statements. However, some of these standards involve changes to key principles, 
the following are the standards that directly relevant to the Company: 

 TAS 19 (revised 2014) Employee Benefits 

 This revised standard requires that the entity recognise actuarial gain and loss immediately 
in other comprehensive income while the former standard allowed the entity to recognise 
such gain and loss immediately in either profit or loss, or other comprehensive income, or to 
recognise them gradually in profit or loss.  

 The Company has changed the recognition of actuarial gain and loss in current year from 
gradually recognised actuarial gain and loss in profit or loss to an immediate recognised in 
other comprehensive income. However, this change does not have significant impact to the 
prior year financial statements therefore no retrospective adjustment was made to prior year 
financial statements, presented as comparative information, as if the Company had applied 
this accounting policy. 

 TFRS 13 Fair Value Measurement 

 This standard provides guidance on how to measure fair value and stipulates disclosures 
related to fair value measurement. Entities are to apply the guidance under this standard if 
they are required by other financial reporting standards to measure their assets or liabilities 
at fair value. The effects of the adoption of this standard are to be recognised prospectively. 

 This standard does not have any significant impact on the Companyʼs financial statements. 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2558) เรือง สัญญาประกนัภัย 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 มีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา

ประกนัภยัทีออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสญัญาประกนัภยัต่อ) และสญัญาประกนัภยัต่อทีกิจการถือไวแ้ละเพือ
จาํกดัการแกไ้ขวิธีการบญัชีสาํหรับสญัญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะทีสองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกียวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทังนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี มีขอ้กาํหนดให้มีการ
เปิดเผยขอ้มูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินทีเกียวเนืองกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสาํรองค่าสินไหมทดแทนทียงัมิไดเ้กิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน และกาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี สินจากการประกนัภยัทีรับรู้แลว้และการทดสอบ
การดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ ทังนี มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าว มีการ
ยกเวน้ขอ้กาํหนดบางประการทีกาํหนดให้ผูรั้บประกนัภยัปฏิบติัในมาตรฐานการรายงานฉบบัอืนเป็นการ
ชัวคราว ซึ งรวมถึงขอ้กาํหนดทีให้ผูรั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสําหรับสัญญา
ประกนัภยั  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินสําหรับปีทีเริมใชแ้ละยงัไม่สามารถ
สรุปผลไดใ้นขณะนี  

4. นโยบายการบัญชีทีสําคญั 
4.1  การรับรู้รายได้ 
 (ก) เบียประกนัภยัรับ 

 เบียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ทียกเลิกและการส่งคืนเบี ยประกันภัย และปรับปรุงด้วยสํารองเบี ย
ประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบี ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัทีทีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีทีกรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกินหนึ งปีจะบันทึกเบี ยประกันภัยเป็นเบี ย
ประกนัภยัรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี ยประกนัภยัรับต่อถือเป็นรายไดเ้มือบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 (ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 
 รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดทีไดใ้หบ้ริการ 
 ในกรณีทีเป็นค่าจา้งและค่านายหน้าสําหรับการเอาประกันภยัต่อทีมีอายุการคุม้ครองเกินหนึ งปี                  

จะบนัทึกเป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได ้โดยทยอยรับรู้ตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
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3.2  Financial reporting standard that will become effective in the future 

 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the 
revised (revised 2015) and new financial reporting standards and accounting treatment 
guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These 
financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International 
Financial Reporting Standards. The Company's management believes that the revised and 
new financial reporting standards and accounting treatment guidance will not have any 
significant impact on the financial statements when it is initially applied, except 

 TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts 

 The objective of TFRS 4 is to provide guidance on financial reporting for the insurance 
contracts that an entity issues (including reinsurance contracts) and the reinsurance 
contracts that it holds, and to require limited improvements to accounting by insurers for 
insurance contracts until the second phase of the project on financial reporting standards for 
insurance contracts is completed. This TFRS requires disclosure that identifies and explains 
the amounts in an insurerʼs financial statements arising from insurance contracts and 
prohibits provisions for claims that have not occurred at the end of the reporting period, and 
requires a test for the adequacy of recognised insurance liabilities and an impairment test 
for reinsurance assets. It temporarily exempts insurers from some requirements of other 
TFRSs, including the requirement for insurers to consider the framework in selecting 
accounting policies for insurance contracts. 

 At present, the Companyʼs management is still evaluating the first-year impact to the 
financial statements and has yet to reach a conclusion. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

(a) Premium income  

 Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of 
canceled policies and premiums refunded to policy holders and adjust with unearned 
premium reserve. 

Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into 
effect. For long-term insurance policies with coverage periods of longer than one year, 
related premium is recorded as “premium received in advance”, and recognised as 
income over the coverage period each year. 

Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the 
reinsurance application or the statement of accounts with the Company.  
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 (ค) ดอกเบียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 
  ดอกเบี ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง เงินปันผลรับ                

ถือเป็นรายไดเ้มือสิทธิในการรับเงินปันผลนันเกิดขึน 
 (ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการ 
 (จ) ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มื 
  ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ 
4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

(ก) เบียประกนัภยัต่อจ่าย 
เบี ยประกันภัยต่อจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมือได้โอนความเสี ยงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ 
สําหรับการเอาประกันภัยต่อทีมีอายุการคุม้ครองเกินหนึ งปี จะบันทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า            
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีทีเกิดรายการ 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัทีมีอายกุารคุม้ครองเกินหนึงปีจะบนัทึกเป็น
รายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 

(ค) ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ย ค่าสินไหมทดแทน
และค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับ
ประกนัภยัต่อ ซึ งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอืนทีเกียวขอ้ง และรายการ
ปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนทีเกิดขึนในระหว่างปี หักดว้ยมูลค่าซากและการ          
รับคืนอืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์เกียวขอ้ง 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมือ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนทีไดรั้บแจง้ 
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(b) Fee and commission income 

 Fee and commission income from ceded premium are recognised as income when 
services have been rendered.  

 Fee and commission income from ceded premium with coverage periods longer than 
one year are recorded as unearned items and recognised as income over the 
coverage period each year. 

(c) Interest income and dividend on investments 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 
Dividends are recognised when the right to receive payment is established. 

(d) Gain (loss) on investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction date. 

(e) Interest income on loan 

 Interest on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the amount of 
principal outstanding. 

4.2 Expenses recognition 

(a) Ceded premium 

 Ceded premium is recognised as expenses when the insurance risk is transferred to 
another insurer. 

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than 1 year, ceded 
premium is recorded as prepayment item and recognised as expenses over the 
coverage period each year. 

(b) Commission and brokerage fees expenses 

 Commission and brokerage fees are expended when incurred. 

 Commission and brokerage fees paid for policies with coverage periods of longer than 
one year are recorded as prepayment item and recognised as expenses over the 
coverage period each year. 
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4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั น                 

ทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.4 เบียประกนัภัยค้างรับและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
 เบียประกนัภยัคา้งรับทังจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิที

จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงิน
ไม่ได ้ซึงพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสิน
รอบระยะเวลารายงาน 

4.5 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบริษัทประกนัภัยต่อ 
(ก) สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเป็นยอดคงคา้งของเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินมดัจาํทีวางไว้

จากการรับประกนัภยัต่อ และสาํรองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ 
เงินคา้งรับจากบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยค่าจา้งและค่าบาํเหน็จคา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้ง
รับ และรายการคา้งรับอืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้เบียประกนัภยัคา้งรับ หกัค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการ          
เก็บเงินไม่ได ้ซึ งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับจาก
บริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
สํารองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อประมาณขึนโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อที
เกียวขอ้งของสํารองเบี ยประกนัภยั และสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย          
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั 

(ข) เจา้หนี บริษทัประกันภยัต่อเป็นยอดคงคา้งของเงินคา้งจ่ายจากการประกันภยัต่อ และเงินมดัจาํที
บริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อ 
เงินคา้งจ่ายกบับริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบี ยประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอืน ๆ 
ใหก้บับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

บริษทัฯ แสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ) เมือเขา้เงือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี  
(1) กิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนทีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 
(2) กิจการตังใจทีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนทีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจ           

ทีจะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัทีจ่ายชาํระหนี สิน 
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(c) Claim and loss adjustment expenses 

 Claim and loss adjustment expenses consist of claim and loss adjustment expenses of 
direct insurance and reinsurance, and include the amounts of the claims, related 
expenses, and loss adjustments of current and prior period incurred during the year, 
less residual value, other recoveries (if any), and claims refundable from reinsurers. 

 Claim and loss adjustment expenses of direct insurance are recognised upon receipt 
of the claims advice from the insured, based on the claim notified by the insured and 
estimates made by the Companyʼs management. The maximum value of claim 
estimated shall not exceed the sum-insured under the relevant policy. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when 
the reinsurer places the loss advice with the Company. 

4.3 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions. 

4.4 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

  Premium receivables from both direct and reinsurance are stated at net realisable value. 
The Company sets up an allowance for doubtful accounts based on estimated loss that may 
incur in collection of the premium due, on the basis of collection experiences and a review of 
current status of the premium receivables as at the end of reporting period. 

4.5 Reinsurance assets and amounts due to reinsurers 

(a) Reinsurance assets are the outstanding balance of amounts due from reinsurers, 
amounts deposit on reinsurance and insurance reserve refundable from reinsurers.  

Amounts due from reinsurers consist of accrued commission and brokerage income, 
claims and various other items receivable from reinsurers, excluding reinsurance 
premium receivable, less allowance for doubtful accounts. The Company records 
allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be incurred due to 
inability to make collection, taking into account collection experience and the status of 
receivables from reinsurers as at the end of reporting period. 
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4.6 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะครบกาํหนดชาํระในหนึ งปี รวมทังทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี ตามอตัรา
ดอกเบียทีแทจ้ริง ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ ตราสารหนี
จดัเป็นประเภททีจะถือจนครบกาํหนดเมือบริษทัฯมีความตังใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจะถือไว้
จนครบกาํหนดไถ่ถอน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึงแสดงตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี คาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคม
ตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอน จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน หรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินให้กู้ยมืและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้มืสาํหรับผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชาํระหนี
ของลูกหนีแต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ 
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Insurance reserve refundable from reinsurers is estimated based on the related 
reinsurance contract of premium reserve, loss reserve and outstanding claim in 
accordance with the law regarding insurance reserve calculation.  

(b) Amounts due to reinsurers are the outstanding balance payable from reinsurance and 
amounts withheld on reinsurance. 

Amounts due to reinsurers consist of reinsurance premiums and other items payable 
to reinsurers, excluding outstanding claim. 

The Company presents net of reinsurance to the same entity (reinsurance assets or 
amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met. 

(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial 
position, and 

(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of 
financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability.  

4.6 Investments in securities 

(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair 
value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be 
recorded in profit or loss when the securities are sold.  

(b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to 
maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is 
amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount 
presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified 
as held to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold 
them to maturity. 

(c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 
other investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any). 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at the last working 
day of the year. The fair value of debt securities is determined based on yield rates quoted 
by the Thai Bond Market Association.  The fair value of unit trusts is determined from their 
net asset value.  
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4.8 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี  

 อายกุารใชง้าน 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50 ปี 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  ค่าเสือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ัน ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเริมแรก
ของสินทรัพยน์ันตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุน
หกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชีว่า
สินทรัพยน์ั นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี  

 อายใุหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
ความสมัพนัธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 15 ปี 
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 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 
investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date.  The difference 
between carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification 
are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, depending on the 
type of investment that is reclassified.  

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the carrying 
amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.7 Loans and allowance for doubtful accounts 

  Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for 
doubtful accounts on the estimated loss that may be incurred in collection based on the 
analysis and assessment debtorʼs settlement ability including valuation of collateral on a 
specific account basis.

4.8 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 
depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the 
straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 
Furniture, fixtures and office equipment 3 - 5 years 
Vehicles 5 years 

  Depreciation is included in determining operating performance. No depreciation is provided 
on land and assets under installation. 

  An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no 
future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 
disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 
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4.10 ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นี เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมือใดกต็ามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 

 เพือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสด) 
หากมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.11 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
  ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสาํรองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเมือไดรั้บ

การแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการ
ของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์เกียวขอ้ง 

นอกจากนี  บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเพิมเติมสาํหรับความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้
บริษทัฯทราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ซึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
โดยคาํนวณจากประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต
สาํหรับความสูญเสียทีเกิดขึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน ทังจากรายการความสูญเสียที
บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 
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4.9 Intangible assets and amortisation 

 Intangible assets acquired through business combination are initially recognised at their fair 
value on the date of business acquisition while intangible assets acquired in other cases are 
recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets are carried at cost 
less any accumulated amortisation and any accumulated impairment loss (if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 
useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset 
may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible 
assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is 
charged to profit or loss. 

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

Useful life 

Computer software 5 - 10 years 
Network relationship 15 years 
Customer relationship 15 years 

4.10 Goodwill 

 Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business 
combination over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets 
acquired exceeds the cost of business combination, the excess is immediately recognised 
as gain in the profit or loss. 

 Goodwill is carried at cost less any impairment loss (if any). Goodwill is tested for 
impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be 
impaired. 

 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is 
allocated to each of the Companyʼs cash generating units (or group of cash-generating 
units) that are expected to benefit from the synergies of the combination. The Company 
estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-
generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-
generating unit is less than the carrying amount, impairment loss are recognised in profit or 
loss. Impairment loss relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 
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4.12 สํารองเบียประกนัภัย 
  สาํรองเบียประกนัภยัประกอบดว้ย สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้และสาํรองความเสียงภยัทียงั

ไม่สินสุด 

(ก) สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อดว้ย
วิธีการ ดงันี  

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเทียว                    
การประกนัอุบติัเหตุการเดินทางทีมี
ระยะเวลาคุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

- ร้อยละร้อยของเบียประกนัภยัรับ ตังแต่วนัทีกรมธรรม์
ประกนัภยัเริมมีผลคุม้ครอง ตลอดระยะเวลาทีบริษทัฯ
ยงัคงใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอืน -  วิธีเฉลียรายเดือน (วิธีเศษหนึงส่วนยีสิบสี)  

(ข) สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด 

สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด เป็นจาํนวนเงินทีบริษทัฯจดัสรรไวเ้พือชดใชค่้าสินไหมทดแทนที
อาจเกิดขึนในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัอยู ่ซึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยั โดยใชก้ารประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลาเอา
ประกนัทีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสํารองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดกบั
สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดสูงกว่าสาํรอง
เบี ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความเสียงภยัทียงั            
ไม่สินสุดในงบการเงิน 

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
(ก) ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 

บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

(ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน  

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที
เกิดรายการ 
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4.11 Loss reserves and outstanding claims 

 Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid.  Loss reserves are 
provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified by the 
insured and estimates made by the Companyʼs management. The maximum value of claims 
estimate shall not exceed the sum-insured under the relevant policy.  

 In addition, the Company records additional provision for loss incurred but not yet reported 
(IBNR) using an actuarial method based on a best estimate of claims which are expected to 
be paid in respect of loss occurring before or as at the reporting date. The IBNR is 
calculated for both reported and not reported loss, and net of recorded claims. 

4.12 Premium reserve 

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

(a) Unearned premium reserve  

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before deducting 
premium ceded as follows: 

Transportation (cargo), travelling 
accident with coverage periods 
of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy is 
effective, throughout the period of insurance 
coverage   

Others - Monthly average basis (the one-twenty fourth 
basis) 

(b) Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is the reserve for the future claims that may be incurred in 
respect of in-force policies. Unexpired risk reserve is set aside using an actuarial 
method, at the best estimate of the claims that are expected to be incurred during the 
remaining period of coverage based on historical claims data. 

At the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk 
reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than 
unearned premium reserve, the difference is recognised and the unexpired risk reserve is 
presented in the financial statements. 
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โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ ง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วย            
ทีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.14 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในประมวลรัษฎากร 
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน โดยใชอ้ตัรา
ภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช ้          
หกัภาษี 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั
รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 



199
Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015

Financial Statements

10 

4.13 Employee benefits 

(a) Short-term employee benefits 

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised 
as expenses when incurred. 

(b) Post-employment benefits 

Defined contribution plan 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 
monthly contributed by employees and by the Company. The fundʼs asset is held in a 
separate trust fund and the Companyʼs contribution is recognised as expenses when 
incurred. 

Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make to 
employees upon retirement under labor law. The Company treats the severance 
payment obligation as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial 
techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gain or loss arising from post-employment benefits are recognised 
immediately in other comprehensive income. 

4.14 Income tax 

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 
deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 
taxation authorities, based on taxable profit determined in accordance with tax legislation. 
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4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมินความ
เสียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึ งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์
กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมิน             
มูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่าย
สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้บ่งชี ทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงประมาณการที
ใชก้าํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั งล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีทีควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.16 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 
and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 
rates enacted at the end of the reporting period.  

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it 
recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences to the extent that it is 
probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 
differences can be utilised. 

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred 
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be 
available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

The Company records deferred tax directly to equity if the tax related to items that are 
recorded directly to equity. 

4.15 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of 
the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever events or 
changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. The Company also 
carries out annual impairment reviews in respect of goodwill. An impairment loss is 
recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the assetʼs fair 
value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining 
value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 
pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 
and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate 
valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, 
based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the 
disposal of the asset in an armʼs length transaction between knowledgeable, willing parties, 
after deducting the costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in profit or loss. 
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4.17 เงินตราต่างประเทศ 
 งบการเงินแสดงเป็นสกลุเงินบาท ซึงเป็นสกลุเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน             
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
4.18 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ               

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
 นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซึ งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.19  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 บริษทัฯใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สิน 

ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี สินทีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถ
หาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการ
ประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตไดที้เกียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหนี สินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยในงบการเงินของสินทรัพยแ์ละหนี สินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ราคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 
 ระดบั 2 ขอ้มูลอืนทีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 
 ระดบั 3 ขอ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีประมาณขึน  
 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานแต่ละงวด บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบั

ชันของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมําเสมอ
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In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 
impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the 
assetʼs recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if 
there has been a change in the assumptions used to determine the assetʼs recoverable 
amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of 
the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying 
amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 
asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 

4.16 Long-term leases 

  Leases of buildings or equipment which do not transfer substantially all the risks and 
rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are 
recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. 

4.17 Foreign currency  

  The financial statements are presented in Baht, which is also the Companyʼs functional 
currency. 

  Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at 
the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 
are translated into Baht at the exchange rates ruling at the end of reporting period. 

Gain and loss on exchange are included in determining income. 

4.18 Related party transactions 

  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 
Company. 

  They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 
Company that gives them significant influence over the Company, key management 
personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the 
Companyʼs operations. 
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4.20 ประมาณการหนีสิน 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ              
ปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัมีดงันี  

5.1 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 
 ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ           

ผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหนี
ทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนัน เป็นตน้  

5.2 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี 

ขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน การทีจะสรุปว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าหรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.3 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของสมมติฐานทีเกียวขอ้ง
กบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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4.19 Fair value measurement 

The Company applies a quoted market price in an active market to measure their assets 
and liabilities. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a 
quoted market price is not available, the Company measures fair value using valuation 
technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant 
observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair 
value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 
statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 
categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Quoted market prices in an observable active market for such assets or 
liabilities  

Level 2 -  Other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 
indirectly 

Level 3 -  Unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the 

end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

4.20 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past 
event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 
obligation. 

5. Significant accounting judgments and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 
times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters 
that are inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and 
disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgments and 
estimates are as follows: 
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5.4 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 
ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

5.5 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดที
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัน ๆ 

5.6 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีเมือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัวคราวนัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้             
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

5.7 สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported claim - 
IBNR) ซึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติหลกั
ทีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ซึ งไดแ้ก่ การเปลียนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย จาํนวนครั งของ
ค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ งสะทอ้นถึง
การประมาณการอยา่งดีทีสุดในขณะนันซึ งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ทีเกิดขึนจริงจึง
อาจแตกต่างกบัทีไดป้ระมาณการไว ้
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5.1 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 
judgment and estimates expected loss to be incurred for each debtor based upon, among 
other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 
economic condition.  

5.2 Impairment of investments 

The Company treats investments in securities as impaired when management considers 
that such investments has an indication of impairments. The determination of indication of 
investments requires judgment of the management. 

5.3 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for 
which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgment, 
using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from 
observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and 
longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors 
could affect the fair value and disclosures of fair value hierarchy. 

5.4 Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 
make estimates of the useful lives and residual values of buildings and equipment, and to 
review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 
impairment on a periodical basis and record impairment loss when it is determined that its 
recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments regarding 
forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 

5.5 Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent 
impairment testing, require management judgments to make estimates of cash flows to be 
generated by the asset or the cash generating units and to choose a suitable discount rate 
in order to calculate the present value of those cash flows. 
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5.8 สํารองความเสียงภัยทีไม่สินสุด 
สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใช้
การประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู ่ซึ ง
การประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ งอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและ
ประมาณการอยา่งดีทีสุด ณ ขณะนัน 

5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.10 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                   

การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแลว้และเชือมันว่าความเสียหายทีเกิดขึนจะไม่เกินกว่าจาํนวนทีได้
บนัทึกไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
เงินสด 636,872 617,088 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 306,413,384 309,320,160 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกาํหนดระยะเวลา 1,054,594,150 1,544,517,400 
รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,361,644,406 1,854,454,648 
หกั: เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงินอืนครบกาํหนดเกินกวา่ 3 เดือน (906,947,871) (1,474,530,194) 
       เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ (5,120,847) (6,673,941) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449,575,688 373,250,513 
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5.6 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it 
is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can 
be utilised. Significant management judgment is required to determine the amount of 
deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of 
estimate future taxable profits.  

5.7 Loss reserves and outstanding claims 

At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and 
outstanding claims taking into account two factors. These are the claims incurred and   
reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate loss of outstanding 
claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques. The 
main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the 
development of claims estimates, paid and incurred losses, average costs per claim and 
claim numbers etc. Nevertheless, the estimation requires the managementʼs judgments 
reflecting the best estimates available at that time. Such estimates are forecasts of future 
outcomes, and actual results could differ. 

5.8 Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of 
the claims expected to be paid over the remaining term of the insurance. Estimating the 
reserve requires the management to exercise judgment, with reference to historical data 
and the best estimates available at the time. 

5.9 Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 
Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 
salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

5.10 Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Companyʼs management 
has used judgment to assess of the results of the litigation and believes that loss incurred 
will not exceed the amount recorded in the financial statements.  
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7. เบียประกนัภัยค้างรับ 
 ยอดคงเหลือของเบียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํแนกอายตุามเงินตน้ทีคา้งชาํระ

นบัตังแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายวา่ดว้ยการเกบ็เบียประกนัภยัแสดงดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 

 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้

ประกนัภยั 
จากการรับ                  

ประกนัภยัต่อ รวม 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 170,078,210 1,103,434,119 1,105,262 1,274,617,591 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 21,538,418 127,993,120 378,505 149,910,043 
คา้งรับเกินกวา่ 30 - 60 วนั 17,451,256 53,590,107 3,308 71,044,671 
คา้งรับเกินกวา่ 60 - 90 วนั 7,677,170 18,050,082 420,612 26,147,864 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 1 ปี 9,684,411 36,814,130 13,376,571 59,875,112 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี - 11,110,511 44,775 11,155,286 
รวม 226,429,465 1,350,992,069 15,329,033 1,592,750,567 
หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (164,118) (7,969,791) (94,250) (8,228,159) 
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 226,265,347 1,343,022,278 15,234,783 1,584,522,408 

(หน่วย: บาท) 
 2557 

 
จากผูเ้อา

ประกนัภยั 

จากตวัแทนและ
นายหนา้

ประกนัภยั 
จากการรับ                  

ประกนัภยัต่อ รวม 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 123,084,247 977,889,487 737,641 1,101,711,375 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 17,131,004 128,053,382 222,314 145,406,700 
คา้งรับเกินกวา่ 30 - 60 วนั 9,650,929 56,120,293 18,056 65,789,278 
คา้งรับเกินกวา่ 60 - 90 วนั 9,893,673 19,192,043 374,966 29,460,682 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 1 ปี 27,398,913 44,389,681 12,044,394 83,832,988 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 10,596,175 16,858,564 2,694,175 30,148,914 
รวม 197,754,941 1,242,503,450 16,091,546 1,456,349,937 
หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (1,537,059) (11,482,941) (167,000) (13,187,000) 
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 196,217,882 1,231,020,509 15,924,546 1,443,162,937 
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6. Cash and cash equivalents 

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Cash 636,872 617,088 

Deposits at banks with no fixed maturity date 306,413,384 309,320,160 

Deposits at banks with fixed maturity date 1,054,594,150 1,544,517,400 

Total cash and deposit at financial institutions 1,361,644,406 1,854,454,648 

Less: Deposits at banks and other financial institutions                   

- maturity over 3 months (906,947,871) (1,474,530,194) 

 Restricted deposits at banks (5,120,847) (6,673,941) 

Cash and cash equivalents 449,575,688 373,250,513 

7. Premium receivables 

 The balances of premium receivables as at 31 December 2015 and 2014 are classified by 
aging from the maturity date under the stipulated law of the premium collection as follows: 

(Unit: Baht) 

2015 

Due from insured

Due from agents 

and brokers 

Due from 

reinsurers Total 

Not yet due 170,078,210 1,103,434,119 1,105,262 1,274,617,591 

Not over 30 days 21,538,418 127,993,120 378,505 149,910,043 

Over 30 days to 60 days 17,451,256 53,590,107 3,308 71,044,671 

Over 60 days to 90 days 7,677,170 18,050,082 420,612 26,147,864 

Over 90 days to 1 year 9,684,411 36,814,130 13,376,571 59,875,112 

Over 1 year - 11,110,511 44,775 11,155,286 

Total 226,429,465 1,350,992,069 15,329,033 1,592,750,567 

Less: Allowance for doubtful accounts (164,118) (7,969,791) (94,250) (8,228,159) 

Premium receivables, net 226,265,347 1,343,022,278 15,234,783 1,584,522,408 
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 ฝ่ายบริหารจดัการเบียประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบียประกนัภยัคา้งรับ รายงาน
สรุปเบียประกนัภยัคา้งชาํระพร้อมรายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั กาํหนดเวลาการชาํระเบียประกนัและ
จาํนวนทีคา้งชาํระจะถูกจดัส่งให้ผูเ้อาประกนั ตวัแทนและนายหน้าเป็นการล่วงหน้าในแต่ละเดือน เบี ย
ประกนัภยัทีถึงกาํหนดชาํระและจาํนวนทีคา้งชาํระนานจะถูกติดตามทวงถามในทนัทีเพือให้จ่ายชาํระตรง
ตามกาํหนด บริษทัฯประเมินค่าเผือหนีสงสยัจะสูญตามประมาณการเบียประกนัภยัคา้งรับทีคาดวา่จะเกบ็เงิน
ไม่ได ้ซึงพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต ประกอบกบัการพิจารณาหนีคงคา้ง 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 14,457 91,307 
เงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อสุทธิ 314,183,064 1,080,499,862 
สาํรองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ 4,581,176,701 3,875,623,679 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 4,895,374,222 4,956,214,848 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 จาํแนกอายตุาม
เงินตน้ทีคา้งชาํระแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 181,688,459 477,582,069 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 103,939,593 508,214,033 
คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 38,616,666 104,039,992 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 5,731,751 42,934,768 
รวม 329,976,469 1,132,770,862 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (15,793,405) (52,271,000) 
เงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อสุทธิ 314,183,064 1,080,499,862 
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(Unit: Baht) 

2014 

Due from insured

Due from agents 

and brokers 

Due from 

reinsurers Total 

Not yet due 123,084,247 977,889,487 737,641 1,101,711,375 

Not over 30 days 17,131,004 128,053,382 222,314 145,406,700 

Over 30 days to 60 days 9,650,929 56,120,293 18,056 65,789,278 

Over 60 days to 90 days 9,893,673 19,192,043 374,966 29,460,682 

Over 90 days to 1 year 27,398,913 44,389,681 12,044,394 83,832,988 

Over 1 year 10,596,175 16,858,564 2,694,175 30,148,914 

Total 197,754,941 1,242,503,450 16,091,546 1,456,349,937 

Less: Allowance for doubtful accounts (1,537,059) (11,482,941) (167,000) (13,187,000) 

Premium receivables, net 196,217,882 1,231,020,509 15,924,546 1,443,162,937 

The premium management department is responsible for collection and following-up 
premium receivables. Summary report of outstanding balances with details of insurance 
policy, due date and premium amount is sent to insure, agent and broker in advance every 
month. Premium due and long-outstanding amount are followed up immediately to ensure 
that payment is made on time. The Company determines an allowance for doubtful accounts 
by based on estimated collection loss which is based on historical collection experience and 
combined with a review of outstanding debts. 

8. Reinsurance assets

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Amounts deposit on reinsurance  14,457 91,307 

Amounts due from reinsurers - net 314,183,064 1,080,499,862 

Insurance reserve refundable from reinsurers 4,581,176,701 3,875,623,679 

Reinsurance assets, net 4,895,374,222 4,956,214,848 
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9. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
9.1 เงินลงทุนเผือขาย 

(หน่วย: บาท) 
 2558 

 ราคาทุน 
กาํไรทียงัไม่  
เกิดขึนจริง 

ขาดทุนทียงัไม่
เกิดขึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ 
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 428,463,166 3,756,721 - 432,219,887 2.3 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 398,621,677 6,699,902 - 405,321,579 2.2 
รวม 827,084,843 10,456,623 - 837,541,466 4.5 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 1,948,009,538 34,592,386 (76,505) 1,982,525,419 10.6 
ตราสารทุน 1,261,223,927 84,324,448 (356,077,020) 989,471,355 5.3 
กองทุนรวม 2,142,284,181 49,956,372 (65,120,949) 2,127,119,604 11.4 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 181,212 5,339,663 - 5,520,875 0.0 
รวม 5,351,698,858 174,212,869 (421,274,474) 5,104,637,253 27.3 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 6,178,783,701 184,669,492 (421,274,474) 5,942,178,719 31.8 

(หน่วย: บาท) 
 2557 

 ราคาทุน 
กาํไรทียงัไม่  
เกิดขึนจริง 

ขาดทุนทียงัไม่
เกิดขึนจริง มูลค่ายติุธรรม 

ร้อยละต่อ 
สินทรัพยร์วม 

หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ      
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 336,052,335 5,774,092 - 341,826,427 1.9 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 381,344,244 4,780,720 (10,150) 386,114,814 2.2 
รวม 717,396,579 10,554,812 (10,150) 727,941,241 4.1 

หลกัทรัพย์เอกชน      
หุน้กู ้ 1,733,162,995 27,089,784 (178,673) 1,760,074,106 10.0 
ตราสารทุน 1,059,132,279 96,252,040 (165,347,406) 990,036,913 5.6 
กองทุนรวม 1,533,295,640 48,661,929 (54,471,428) 1,527,486,141 8.7 
รวม 4,325,590,914 172,003,753 (219,997,507) 4,277,597,160 24.3 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 5,042,987,493 182,558,565 (220,007,657) 5,005,538,401 28.4 
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The balance of amounts due from reinsurers as at 31 December 2015 and 2014 are 
classified by aging as follows:  

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Not yet due 181,688,459 477,582,069 

Not over 1 year 103,939,593 508,214,033 

Over 1 year to 2 years 38,616,666 104,039,992 

Over 2 years 5,731,751 42,934,768 

Total 329,976,469 1,132,770,862 

Less: Allowance for doubtful accounts (15,793,405) (52,271,000) 

Amounts due from reinsurers, net 314,183,064 1,080,499,862 

9. Investments in securities 

9.1 Available-for-sale investments 

(Unit: Baht) 

2015 

Cost Unrealised gain Unrealised loss Fair value 

Percentage to 

total assets 

Government and state enterprise 

securities      

Government securities 428,463,166 3,756,721 - 432,219,887 2.3 

State enterprise securities 398,621,677 6,699,902 - 405,321,579 2.2 

Total 827,084,843 10,456,623 - 837,541,466 4.5 

Private enterprise securities      

Debentures 1,948,009,538 34,592,386 (76,505) 1,982,525,419 10.6 

Equity securities 1,261,223,927 84,324,448 (356,077,020) 989,471,355 5.3 

Mutual funds 2,142,284,181 49,956,372 (65,120,949) 2,127,119,604 11.4 

Warrant 181,212 5,339,663 - 5,520,875 0.0 

Total 5,351,698,858 174,212,869 (421,274,474) 5,104,637,253 27.3 

Total available-for-sale investments 6,178,783,701 184,669,492 (421,274,474) 5,942,178,719 31.8 
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9.2 เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

 

ราคาทุน/                     
ราคาทุน            

ตดัจาํหน่าย 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 

ราคาทุน/                     
ราคาทุน            

ตดัจาํหน่าย 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย   1,520,315,455  8.1 1,265,923,630 7.2 
พนัธบตัรรัฐวสิาหกิจ 427,572,716  2.3 448,660,070 2.6 
สลากออมทรัพย ์ 171,183,143  0.9 40,172,135 0.2 
รวม 2,119,071,314 11.3 1,754,755,835 10.0 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 373,147,603 2.0 336,467,718 1.9 
รวม 373,147,603 2.0 336,467,718 1.9 

เงนิฝากสถาบันการเงินครบกาํหนด 
 เกนิกว่า 3 เดอืน     

เงินฝากสถาบนัการเงิน 906,947,871 4.9 1,474,530,194 8.4 
รวม 906,947,871 4.9 1,474,530,194 8.4 

รวมเงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 3,399,166,788 18.2 3,565,753,747 20.3 

9.3 เงินลงทุนทัวไป 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 

 ราคาทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม ราคาทุน 
ร้อยละต่อ

สินทรัพยร์วม 
ตราสารทุน 63,436,982 0.3 63,436,982 0.4 
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (21,158,317) (0.1) (22,707,166) (0.1) 
รวมเงนิลงทุนทัวไปสุทธิ 42,278,665 0.2 40,729,816 0.3 
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(Unit: Baht) 

2014 

Cost Unrealised gain Unrealised loss Fair value 

Percentage to 

total assets 

Government and state enterprise 

securities      

Government securities 336,052,335 5,774,092 - 341,826,427 1.9 

State enterprise securities 381,344,244 4,780,720 (10,150) 386,114,814 2.2 

Total 717,396,579 10,554,812 (10,150) 727,941,241 4.1 

Private enterprise securities      

Debentures 1,733,162,995 27,089,784 (178,673) 1,760,074,106 10.0 

Equity securities 1,059,132,279 96,252,040 (165,347,406) 990,036,913 5.6 

Mutual funds 1,533,295,640 48,661,929 (54,471,428) 1,527,486,141 8.7 

Total 4,325,590,914 172,003,753 (219,997,507) 4,277,597,160 24.3 

Total available-for-sale investments 5,042,987,493 182,558,565 (220,007,657) 5,005,538,401 28.4 

9.2 Held-to-maturity investments 
(Unit: Baht) 

2015 2014 

Cost/               

Amortised cost 

Percentage to 

total assets 

Cost/                 

Amortised cost 

Percentage to 

total assets 

Government and state enterprise securities     

Government securities   1,520,315,455  8.1 1,265,923,630 7.2 

State enterprise securities 427,572,716  2.3 448,660,070 2.6 

Saving lottery 171,183,143  0.9 40,172,135 0.2 

Total 2,119,071,314 11.3 1,754,755,835 10.0 

Private enterprise securities     

Debentures 373,147,603 2.0 336,467,718 1.9 

Total 373,147,603 2.0 336,467,718 1.9 

Deposits at financial institutions -                     

maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 906,947,871 4.9 1,474,530,194 8.4 

Total 906,947,871 4.9 1,474,530,194 8.4 

Total held-to-maturity investments 3,399,166,788 18.2 3,565,753,747 20.3 
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9.4 ระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี 
 (หน่วย: บาท) 

 2558 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 316,285,116 112,178,050 - 428,463,166 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 104,308,745 294,312,932 - 398,621,677 
รวม 420,593,861 406,490,982 - 827,084,843 
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 2,308,412 8,148,211 - 10,456,623 
รวม 422,902,273 414,639,193 - 837,541,466 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้     267,291,445   1,598,427,508        82,290,585   1,948,009,538  
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,603,198 30,857,886 2,054,797 34,515,881 
รวม 268,894,643 1,629,285,394 84,345,382 1,982,525,419 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 691,796,916 2,043,924,587 84,345,382 2,820,066,885 
เงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย       50,454,405      739,601,270      730,259,780   1,520,315,455  
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ         3,021,515      263,988,727      160,562,474      427,572,716  
สลากออมทรัพย ์ 10,249,267        160,933,876 -  171,183,143 
รวม 63,725,187 1,164,523,873 890,822,254 2,119,071,314 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 65,366,147 171,078,614 136,702,842 373,147,603 
รวม 65,366,147 171,078,614 136,702,842 373,147,603 

เงนิฝากสถาบันการเงนิทีครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 906,947,871 - - 906,947,871 
รวม 906,947,871 - - 906,947,871 

รวมเงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 1,036,039,205 1,335,602,487 1,027,525,096 3,399,166,788 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุทธิ 1,727,836,121 3,379,527,074 1,111,870,478 6,219,233,673 
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9.3 Other investments 

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Cost 

Percentage to 

total assets Cost 

Percentage to 

total assets 

Equity securities  63,436,982 0.3 63,436,982 0.4 

Less: Allowance for impairment (21,158,317) (0.1) (22,707,166) (0.1) 

Total other investments, net 42,278,665 0.2 40,729,816 0.3 

9.4 Remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

2015 

Period to maturity 

Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 316,285,116 112,178,050 - 428,463,166 

State enterprise securities 104,308,745 294,312,932 - 398,621,677 

Total 420,593,861 406,490,982 - 827,084,843 

 Add: Unrealised gain  2,308,412 8,148,211 - 10,456,623 

Total 422,902,273 414,639,193 - 837,541,466 

Private enterprise securities     

Debentures     267,291,445  1,598,427,508       82,290,585  1,948,009,538 

Add: Unrealised gain  1,603,198 30,857,886 2,054,797 34,515,881 

Total 268,894,643 1,629,285,394 84,345,382 1,982,525,419 

Total available-for-sale investments 691,796,916 2,043,924,587 84,345,382 2,820,066,885 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities       50,454,405     739,601,270     730,259,780  1,520,315,455 

State enterprise securities         3,021,515     263,988,727     160,562,474     427,572,716 

Saving lottery 10,249,267        160,933,876 -  171,183,143 

Total 63,725,187 1,164,523,873 890,822,254 2,119,071,314 

Private enterprise securities     

Debentures 65,366,147 171,078,614 136,702,842 373,147,603 

Total 65,366,147 171,078,614 136,702,842 373,147,603 

Deposits at financial institutions -                  

maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 906,947,871 - - 906,947,871 

Total  906,947,871 - - 906,947,871 

Total held-to-maturity investments 1,036,039,205 1,335,602,487 1,027,525,096 3,399,166,788 

Total investments in debt securities, net 1,727,836,121 3,379,527,074 1,111,870,478 6,219,233,673 
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 (หน่วย: บาท) 
 2557 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 28,002,150 308,050,185 - 336,052,335 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 20,099,831 361,244,413 - 381,344,244 
รวม 48,101,981 669,294,598 - 717,396,579 
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 19,327 10,525,335 - 10,544,662 
รวม 48,121,308 679,819,933 - 727,941,241 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 174,224,765 1,538,513,204 20,425,026 1,733,162,995 
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 822,251 25,266,307 822,553 26,911,111 
รวม 175,047,016 1,563,779,511 21,247,579 1,760,074,106 

รวมเงนิลงทุนเผือขาย 223,168,324 2,243,599,444 21,247,579 2,488,015,347 
เงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 46,553,435 752,228,372 467,141,823 1,265,923,630 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 92,938,278 127,966,433 227,755,359 448,660,070 
สลากออมทรัพย ์ - 40,172,135 - 40,172,135 
รวม 139,491,713 920,366,940 694,897,182 1,754,755,835 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 16,434,749 126,992,947 193,040,022 336,467,718 
รวม 16,434,749 126,992,947 193,040,022 336,467,718 

เงนิฝากสถาบันการเงนิทีครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,444,507,385 30,022,809 - 1,474,530,194 
รวม 1,444,507,385 30,022,809 - 1,474,530,194 

รวมเงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 1,600,433,847 1,077,382,696 887,937,204 3,565,753,747 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุทธิ 1,823,602,171 3,320,982,140 909,184,783 6,053,769,094 
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 (Unit: Baht) 

2014 

Period to maturity 

Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 28,002,150 308,050,185 - 336,052,335 

State enterprise securities 20,099,831 361,244,413 - 381,344,244 

Total 48,101,981 669,294,598 - 717,396,579 

 Add: Unrealised gain  19,327 10,525,335 - 10,544,662 

Total 48,121,308 679,819,933 - 727,941,241 

Private enterprise securities     

Debentures 174,224,765 1,538,513,204 20,425,026 1,733,162,995 

Add: Unrealised gain  822,251 25,266,307 822,553 26,911,111 

Total 175,047,016 1,563,779,511 21,247,579 1,760,074,106 

Total available-for-sale investments 223,168,324 2,243,599,444 21,247,579 2,488,015,347 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 46,553,435 752,228,372 467,141,823 1,265,923,630 

State enterprise securities 92,938,278 127,966,433 227,755,359 448,660,070 

Saving lottery - 40,172,135 - 40,172,135 

Total 139,491,713 920,366,940 694,897,182 1,754,755,835 

Private enterprise securities     

Debentures 16,434,749 126,992,947 193,040,022 336,467,718 

Total 16,434,749 126,992,947 193,040,022 336,467,718 

Deposits at financial institutions -                  

maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 1,444,507,385 30,022,809 - 1,474,530,194 

Total  1,444,507,385 30,022,809 - 1,474,530,194 

Total held-to-maturity investments 1,600,433,847 1,077,382,696 887,937,204 3,565,753,747 

Total investments in debt securities, net 1,823,602,171 3,320,982,140 909,184,783 6,053,769,094 

 As at 31 December 2015, fixed deposits amounting to Baht 14.4 million have been restricted 
in respect of normal course of business (2014: Baht 5.1 million). 

 As at 31 December 2015, bonds of Baht 10.0 million have been placed for proposal and 
bidding in the ordinary course of business. In addition, a certain bonds have been pledged 
with the Registrar of the Office of Insurance Commission as disclosed in Notes 27 and 28, 
and a certain number of equity securities have been lent under securities borrowing and 
lending contracts as disclosed in Note 19.
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากประจาํส่วนหนึ งจาํนวนประมาณ 14.4 ลา้นบาท (2557: 5.1 ลา้นบาท)                
มีขอ้จาํกดัในการใช ้ทังนี เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 พนัธบตัรจาํนวน 10.0 ลา้นบาท ใช้เป็นหลกัทรัพยค์ ํ าประกันการเสนอและ
ประมูลงานตามปกติของธุรกิจ นอกจากนี  พนัธบตัรอีกส่วนหนึงไดน้าํไปวางไวก้บันายทะเบียนสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 และ 
28 นอกจากนี  เงินลงทุนในตราสารทุนส่วนหนึงไดน้าํไปใหย้มืภายใตส้ัญญายมืและให้ยมืหลกัทรัพยต์ามที
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 19 

9.5 องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ - ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 

ยอดคงเหลือตน้ปี (29,959,274) (8,062,677) 
เปลียนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงระหวา่งปี (76,139,204) 52,265,922 
กาํไรทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (123,016,686) (79,636,668) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน  (199,155,890) (27,370,746) 
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง 39,831,178 5,474,149 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) (159,324,712) (21,896,597) 

ยอดคงเหลือปลายปี (189,283,986) (29,959,274) 
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9.5 Other components of equity - revaluation deficit from investments 

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December 

2015 2014 

Balance - beginning of the year (29,959,274) (8,062,677) 

Change during the year   

Unrealised gain (loss) during the year (76,139,204) 52,265,922 

Realised gain included in profit or loss (123,016,686) (79,636,668) 

Other comprehensive income (loss) (199,155,890) (27,370,746) 

Related income tax  39,831,178 5,474,149 

Net comprehensive income for the year (loss) (159,324,712) (21,896,597) 

Balance - end of the year (189,283,986) (29,959,274) 

10. Loans 

 As at 31 December 2015 and 2014, loans and accrued interest aged by due date of 
principal and accrued interest are as follows: 

(Unit: Baht) 

2015 

Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 10,903,365 - 3,819,724 - 14,723,089 - 14,723,089 

Overdue        

   3 months - 12 months 622,434 13,469 - - 622,434 13,469 635,903 

   Over 12 months 891,575 - - - 891,575 - 891,575 

Total 12,417,374 13,469 3,819,724 - 16,237,098 13,469 16,250,567 

Less: Allowance for doubtful 

accounts (891,575) - - - (891,575) - (891,575)

Loans and accrued interest, net 11,525,799 13,469 3,819,724 - 15,345,523 13,469 15,358,992 

(Unit: Baht) 

2014 

Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 13,224,474 - 3,970,336 - 17,194,810 - 17,194,810 

Overdue        

   Less than 3 months 1,529,503 7,476 - - 1,529,503 7,476 1,536,979 

   Over 12 months 891,575 - - - 891,575 - 891,575 

Total 15,645,552 7,476 3,970,336 - 19,615,888 7,476 19,623,364 

Less: Allowance for doubtful 

accounts (891,575) - - - (891,575) - (891,575)

Loans and accrued interest, net 14,753,977 7,476 3,970,336 - 18,724,313 7,476 18,731,789 
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10. เงินให้กู้ยมื 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี ยคา้งรับจาํแนกอายุตาม               

เงินตน้และดอกเบียทีคา้งชาํระแสดงไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,903,365 - 3,819,724 - 14,723,089 - 14,723,089 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

3 เดือน - 12 เดือน 622,434 13,469 - - 622,434 13,469 635,903 
เกินกวา่ 12 เดือน 891,575 - - - 891,575 - 891,575 

รวม 12,417,374 13,469 3,819,724 - 16,237,098 13,469 16,250,567 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (891,575) - - - (891,575) - (891,575) 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 11,525,799 13,469 3,819,724 - 15,345,523 13,469 15,358,992 

 (หน่วย: บาท) 
 2557 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,224,474 - 3,970,336 - 17,194,810 - 17,194,810 
เกินกวา่กาํหนดชาํระ        

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 1,529,503 7,476 - - 1,529,503 7,476 1,536,979 
เกินกวา่ 12 เดือน 891,575 - - - 891,575 - 891,575 

รวม 15,645,552 7,476 3,970,336 - 19,615,888 7,476 19,623,364 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (891,575) - - - (891,575) - (891,575) 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 14,753,977 7,476 3,970,336 - 18,724,313 7,476 18,731,789 

 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวรวมถึงเงินให้กูย้ืมแก่พนกังานภายใตโ้ครงการสวสัดิการ โดยกาํหนดวงเงินกูย้ืมกรณี
บุคคลคําประกนัไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีหลกัทรัพยค์ ําประกนัไม่
เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลกัทรัพยที์ค ําประกนั ดอกเบียคิดในอตัราร้อยละ 3.8 - 6.0 ต่อปี ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2558 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 14.3 ลา้นบาท (2557: 16.7 ลา้นบาท) 
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 The above loans included loans provided to employees under the staff benefit plan. In case 
of personal guarantee, the loans are limited not exceed 10 times of salary and not over Baht 
300,000, and in case of secured assets, the loans are limited not exceed 80% of the value 
of secured assets. Interest is charged at 3.8% - 6.0% per annum. As at 31 December 2015, 
loans to employees are Baht 14.3 million (2014: Baht 16.7 million). 

11. Property, buildings and equipment 

(Unit: Baht) 

Land 

Buildings and 

building 

improvements 

Furniture,           

fixtures and                    

office equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost       

1 January 2014 69,317,061 352,676,972 272,654,475 14,830,220 21,809,587 731,288,315 

Additions 431,341 528,659 10,576,642 1,800,000 58,977,442 72,314,084 

Transfer / Adjustment 10,377,666 18,073,957 11,941,289 - (40,392,912) - 

Write-off - - (138,417) (1,190,000) - (1,328,417) 

31 December 2014 80,126,068 371,279,588 295,033,989 15,440,220 40,394,117 802,273,982 

Additions 553,305 796,695 7,422,683 1,751,379 133,613,501 144,137,563 

Transfer / Adjustment 7,630,800 18,441,362 26,900,089 - (52,997,491) (25,240) 

Reclassification - - - - (1,267,500) (1,267,500) 

Write-off - - (10,638,299) (500,000) - (11,138,299) 

31 December 2015 88,310,173 390,517,645 318,718,462 16,691,599 119,742,627 933,980,506 

Accumulated depreciation      

1 January 2014 - 180,169,244 207,953,717 12,069,372 - 400,192,333 

Depreciation charge - 14,892,072 24,344,663 1,106,151 - 40,342,886 

Write-off - - (84,259) (1,189,998) - (1,274,257) 

Reclassification - - 8,481,283 - - 8,481,283 

31 December 2014 - 195,061,316 240,695,404 11,985,525 - 447,742,245 

Depreciation charge - 14,012,015 22,571,310 1,116,548 - 37,699,873 

Write-off - - (9,769,312) (499,999) - (10,269,311) 

31 December 2015 - 209,073,331 253,497,402 12,602,074 - 475,172,807 

Net book value       

31 December 2014 80,126,068 176,218,272 54,338,585 3,454,695 40,394,117 354,531,737 

31 December 2015 88,310,173 181,444,314 65,221,060 4,089,525 119,742,627 458,807,699 

Depreciation for the year      

2014      40,342,886 

2015      37,699,873 
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11. ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

  อาคารและ 
เครืองตกแต่ง

ติดตัง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 69,317,061 352,676,972 272,654,475 14,830,220 21,809,587 731,288,315 
ซือเพิม 431,341 528,659 10,576,642 1,800,000 58,977,442 72,314,084 
โอน / ปรับปรุงรายการ 10,377,666 18,073,957 11,941,289 - (40,392,912) - 
ตดับญัชี - - (138,417) (1,190,000) - (1,328,417) 
31 ธนัวาคม 2557 80,126,068 371,279,588 295,033,989 15,440,220 40,394,117 802,273,982 
ซือเพิม 553,305 796,695 7,422,683 1,751,379 133,613,501 144,137,563 
โอน / ปรับปรุงรายการ 7,630,800 18,441,362 26,900,089 - (52,997,491) (25,240) 
จดัประเภทใหม่ - - - - (1,267,500) (1,267,500) 
ตดับญัชี - - (10,638,299) (500,000) - (11,138,299) 
31 ธนัวาคม 2558 88,310,173 390,517,645 318,718,462 16,691,599 119,742,627 933,980,506 
ค่าเสือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2557 - 180,169,244 207,953,717 12,069,372 - 400,192,333 
ค่าเสือมราคา - 14,892,072 24,344,663 1,106,151 - 40,342,886 
ค่าเสือมราคาสะสม

สาํหรับส่วนทีตดับญัชี - - (84,259) (1,189,998) - (1,274,257) 
จดัประเภทใหม่ - - 8,481,283 - - 8,481,283 
31 ธนัวาคม 2557 - 195,061,316 240,695,404 11,985,525 - 447,742,245 
ค่าเสือมราคา - 14,012,015 22,571,310 1,116,548 - 37,699,873 
ค่าเสือมราคาสะสม

สาํหรับส่วนทีตดับญัชี - - (9,769,312) (499,999) - (10,269,311) 
31 ธนัวาคม 2558 - 209,073,331 253,497,402 12,602,074 - 475,172,807 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2557 80,126,068 176,218,272 54,338,585 3,454,695 40,394,117 354,531,737 
31 ธนัวาคม 2558 88,310,173 181,444,314 65,221,060 4,089,525 119,742,627 458,807,699 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี       
2557      40,342,886 
2558      37,699,873 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื องตกแต่งติดตั งและอุปกรณ์
สาํนกังาน และยานพาหนะจาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกั
ค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 203.5 ลา้นบาท (2557: 142.6 ลา้นบาท) 
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As at 31 December 2015, certain buildings, building improvement, furniture, fixtures and 
office equipment and vehicles have been fully depreciated but are still in use. The gross 
carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to 
approximately Baht 203.5 million (2014: Baht 142.6 million). 

12. Intangible assets 

(Unit: Baht)

Goodwill 

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer 

relationship 

Computer 

software in 

progress Total 

Cost 

1 January 2014 631,900,000 69,950,348 113,054,853 18,700,000 2,119,649 835,724,850 

Additions - 1,384,636 - - 2,529,085 3,913,721 

Reclassification - 1,670,000 - - (1,670,000) - 

31 December 2014 631,900,000 73,004,984 113,054,853 18,700,000 2,978,734 839,638,571 

Additions - 3,010,477 - - 4,988,751 7,999,228 

Transfer / Adjustment - 341,100 - - (3,585,100) (3,244,000) 

Reclassification - 1,267,500 - - - 1,267,500 

31 December 2015 631,900,000 77,624,061 113,054,853 18,700,000 4,382,385 845,661,299 

Accumulated amortisation      

1 January 2014 - 48,511,483 41,732,211 6,902,777 - 97,146,471 

Amortisation charge - 5,544,870 7,557,640 1,250,082 - 14,352,592 

Reclassification - (8,481,283) - - - (8,481,283) 

31 December 2014 - 45,575,070 49,289,851 8,152,859 - 103,017,780 

Amortisation charge - 5,944,525 7,536,990 1,246,667 - 14,728,182 

31 December 2015 - 51,519,595 56,826,841 9,399,526 - 117,745,962 

Net book value       

31 December 2014 631,900,000 27,429,914 63,765,002 10,547,141 2,978,734 736,620,791 

31 December 2015 631,900,000 26,104,466 56,228,012 9,300,474 4,382,385 727,915,337 
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: บาท) 

 ค่าความนิยม 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ความสมัพนัธ์
เครือข่ายธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์ 
กบัลูกคา้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2557 631,900,000 69,950,348 113,054,853 18,700,000 2,119,649 835,724,850 
ซือเพิม - 1,384,636 - - 2,529,085 3,913,721 
จดัประเภทใหม่ - 1,670,000 - - (1,670,000) - 
31 ธนัวาคม 2557 631,900,000 73,004,984 113,054,853 18,700,000 2,978,734 839,638,571 
ซือเพิม - 3,010,477 - - 4,988,751 7,999,228 
โอน / ปรับปรุงรายการ - 341,100 - - (3,585,100) (3,244,000) 
จดัประเภทใหม่ - 1,267,500 - - - 1,267,500 
31 ธนัวาคม 2558 631,900,000 77,624,061 113,054,853 18,700,000 4,382,385 845,661,299 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม       
1 มกราคม 2557 - 48,511,483 41,732,211 6,902,777 - 97,146,471 
ค่าตดัจาํหน่าย - 5,544,870 7,557,640 1,250,082 - 14,352,592 
จดัประเภทใหม่ - (8,481,283) - - - (8,481,283) 
31 ธนัวาคม 2557 - 45,575,070 49,289,851 8,152,859 - 103,017,780 
ค่าตดัจาํหน่าย - 5,944,525 7,536,990 1,246,667 - 14,728,182 
31 ธนัวาคม 2558 - 51,519,595 56,826,841 9,399,526 - 117,745,962 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2557 631,900,000 27,429,914 63,765,002 10,547,141 2,978,734 736,620,791 

31 ธนัวาคม 2558 631,900,000 26,104,466 56,228,012 9,300,474 4,382,385 727,915,337 
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13. Deferred tax assets/liabilities and income tax 

As at 31 December 2015 and 2014, the components of deferred tax assets and deferred tax 
liabilities are as follows:

(Unit: Baht)

2015 2014 

Deferred tax assets   

Premium reserves 117,534,889 102,652,174 

Loss reserves 250,172,981 238,813,762 

Provision for loss incurred but not yet reported  26,169,371 33,325,376 

Employee benefit obligations 27,879,966 23,663,234 

Allowance for doubtful accounts 4,361,991 16,039,210 

Allowance for impairment of investments 4,231,663 4,541,433 

Unrealised loss on change in value of investments -

available-for-sale investments 47,320,996 7,489,818 

Total 477,671,857 426,525,007 

Deferred tax liabilities    

Difference between accounting and taxation relating         

to depreciation expenses 228,986 263,986 

Total 228,986 263,986 

Deferred tax assets - net 477,442,871 426,261,021 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2015 and 2014 are made up as 
follows:  

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 203,317,560 82,530,905 

Adjustment in respect of current income tax                              

of previous year 1,913,560 1,569,698 

Deferred tax:   

Deferred tax on temporary differences   (10,296,314) 106,907,096 

Income tax reported in the statement of comprehensive 

income 194,934,806 191,007,699 
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13. สินทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: บาท) 
 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   

สาํรองเบียประกนัภยั 117,534,889 102,652,174 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 250,172,981 238,813,762 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน  26,169,371 33,325,376 
ผลประโยชนข์องพนกังานคา้งจ่าย 27,879,966 23,663,234 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 4,361,991 16,039,210 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 4,231,663 4,541,433 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -                          

หลกัทรัพยเ์ผือขาย 47,320,996 7,489,818 
รวม 477,671,857 426,525,007 
หนีสินภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี   

ผลต่างของค่าเสือมราคาทีบนัทึกบญัชีกบัทีใชเ้ป็น                                   
ค่าใชจ่้ายทางภาษี 228,986 263,986 

รวม 228,986 263,986 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 477,442,871 426,261,021 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 203,317,560 82,530,905 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 1,913,560 1,569,698 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว (10,296,314) 106,907,096 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 194,934,806 191,007,699 
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 
the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows:  

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Deferred tax relating to:    

Loss on change in value of available-for-sale investments 39,831,178 5,474,149 

Actuarial loss 1,054,358 - 

40,885,536 5,474,149 

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below. 

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Accounting income before income tax 1,122,684,058 1,046,617,141 

Applicable tax rate 20% 20% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 224,536,812 209,323,428 

Adjustment in respect of current income tax of                     

previous year 1,913,560 1,569,698 

Tax effect of:   

Exempted income/Non-deductible expenses (31,515,566) (19,821,583) 

Reversal of prior years deferred tax assets - (63,844) 

Income tax reported in the statement of                             

comprehensive income 194,934,806 191,007,699 

14. Other assets 
(Unit: Baht) 

2015 2014 

Other receivables 100,592,507 74,861,544 

Less: Allowance for doubtful accounts (29,635,363) (26,994,283) 

Other receivables - net 70,957,144 47,867,261 

Commission prepayments 319,743,825 346,698,507 

Input tax not due 36,062,957 33,906,417 

Accrued income 23,757,354 19,273,509 

Others 37,433,368 47,088,932 

Total 487,954,648 494,834,626 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั:                                                        
 ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 39,831,178 5,474,149 
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,054,358 - 
 40,885,536 5,474,149 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 1,122,684,058 1,046,617,141 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 224,536,812 209,323,428 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน 1,913,560 1,569,698 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
 รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี/ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (31,515,566) (19,821,583) 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีปีก่อน - (63,844) 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 194,934,806 191,007,699 

14. สินทรัพย์อืน 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ลูกหนี อืน 100,592,507 74,861,544 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (29,635,363) (26,994,283) 
ลูกหนี อืน - สุทธิ 70,957,144 47,867,261 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้  319,743,825 346,698,507 
ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 36,062,957 33,906,417 
รายไดค้า้งรับ 23,757,354 19,273,509 
อืน ๆ 37,433,368 47,088,932 
รวม 487,954,648 494,834,626 
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15. Amounts due to reinsurers 

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Amounts withheld on reinsurance  1,496,734,875 1,311,495,017 

Other reinsurance payables 1,115,160,945 1,812,215,494 

Total 2,611,895,820 3,123,710,511 

16. Loss reserves and outstanding claims 

(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2015 2014 

Balance - beginning of the year 3,012,872,507 4,502,627,844 

Claim and loss adjustment expenses for the year 6,250,896,866 5,668,946,149 

Change in claim and loss adjustment expenses paid 

of prior year  (74,639,201) (1,166,520,361) 

Claim and loss adjustment expenses paid                 

during the year (5,581,837,760) (5,992,181,125) 

Balance - end of the year 3,607,292,412 3,012,872,507 

As at 31 December 2015, the Company had loss reserves and outstanding claims under 
reinsurance contracts of Baht 81.2 million (2014: Baht 278.1 million).  

17. Premium reserves 

Premium reserve is the liability under insurance contracts, and is the higher of unearned 
premium reserve and unexpired risk reserve. 

17.1 Unearned premium reserve 

(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2015 2014 

Balance - beginning of the year 4,959,178,478 4,234,007,959 

Premium written for the year 11,395,757,935 10,232,537,093 

Premium earned for the current year (10,801,512,726) (9,507,366,574) 

Balance - end of the year 5,553,423,687 4,959,178,478 
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15. เจ้าหนีบริษัทประกนัภัยต่อ 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,496,734,875 1,311,495,017 
เงินคา้งจ่ายเกียวกบัการประกนัภยัต่ออืน 1,115,160,945 1,812,215,494 
รวม 2,611,895,820 3,123,710,511 

16. สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,012,872,507 4,502,627,844 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม   
   ทดแทนทีเกิดขึนระหวา่งปี 6,250,896,866 5,668,946,149 
การเปลียนแปลงค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ   
   จดัการค่าสินไหมทดแทนของปีอุบติัเหตุปีก่อน                                 (74,639,201) (1,166,520,361) 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหม   
   ทดแทนจ่ายระหวา่งปี (5,581,837,760) (5,992,181,125) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,607,292,412 3,012,872,507 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯมีสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายทีเกิดจาก
สญัญารับประกนัภยัต่อเป็นจาํนวน 81.2 ลา้นบาท (2557: 278.1 ลา้นบาท)  
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17.2  Unexpired risk reserve 

(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2015 2014 

Balance - beginning of the year 2,705,985,268 2,238,627,925 

Estimated claim for the year 3,219,885,516 2,705,985,268 

Risk expired during the year (2,705,985,268) (2,238,627,925) 

Balance - end of the year 3,219,885,516 2,705,985,268 

18. Employee benefit obligations 

Employee benefit obligations are as follows: 

(Unit: Baht)

2015 2014 

Long-term benefits 139,399,828 118,316,170 

Short-term benefits 108,088,583 152,699,476 

Total 247,488,411 271,015,646 

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to 
employees after they retire, was as follows: 

 (Unit: Baht) 

2015 2014 

Provision for long-term employee benefits at 
beginning of year 118,316,170 129,285,786 

Current service cost  13,149,877 14,241,051 

Interest cost  4,896,788 6,473,060 

Actuarial (gain) loss arising from   

 Demographic assumptions changes (1,878,311) (12,538,739) 

 Financial assumptions changes 5,573,154 2,161,464 

 Experience adjustments 1,576,947 (13,424,452) 

Benefits paid during the year (2,234,797) (7,882,000) 

Provision for long-term employee benefits at                        
end of year 139,399,828 118,316,170 
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17. สํารองเบียประกนัภัย 
 สํารองเบี ยประกนัภยั หมายถึง ภาระผูกพนัตามสัญญาประกนัวินาศภยั ซึ งเป็นจาํนวนทีสูงกว่าระหว่าง

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด 

17.1  สํารองเบียประกนัภัยทียงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,959,178,478 4,234,007,959 
เบียประกนัภยัรับสาํหรับปี 11,395,757,935 10,232,537,093 
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดใ้นปีนี  (10,801,512,726) (9,507,366,574) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,553,423,687 4,959,178,478 

17.2  สํารองความเสียงภัยทียงัไม่สินสุด 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือตน้ปี 2,705,985,268 2,238,627,925 
ประมาณการค่าสินไหมทีจะเกิดขึนในปีนี  3,219,885,516 2,705,985,268 
ความเสียงภยัทีหมดสินไปแลว้ในปีนี  (2,705,985,268) (2,238,627,925) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,219,885,516 2,705,985,268 

18. ผลประโยชน์ของพนักงานค้างจ่าย 
ผลประโยชน์ของพนกังานคา้งจ่ายประกอบดว้ยรายการดงันี  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 139,399,828 118,316,170 
ผลประโยชนร์ะยะสันของพนกังาน 108,088,583 152,699,476 
รวม 247,488,411 271,015,646 
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 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the years ended               
31 December 2015 and 2014 were as follows: 

(Unit: Baht)

2015 2014 

Current service cost 13,149,877 14,241,051 

Interest cost 4,896,788 6,473,060 

Actuarial loss recognised during the year - 1,589,798 

Total expenses recognised in profit or loss 18,046,665 22,303,909 

 As at 31 December 2015, the weighted average duration of the payment for long-term 
employee benefits is 12.2 years, and the Company expects to pay Baht 30.0 million of 
benefits during the next year. 

 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 
(Unit: % per annum)

 2015 2014 

Discount rate 3.6 3.9 

Salary increase rate  0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 

Staff turnover rate (depending on age) 1.2 - 21.7 1.7 - 20.5 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 
the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2015 are summarised below: 

(Unit: million Baht)

Rate increase (%) 

Increase (decrease) 

in obligation amount 

Discount rate 1.0 (15.0) 

Salary increase rate 1.0 15.9 

Turnover rate 1.0 (16.0) 

19. Other liabilities 
(Unit: Baht) 

 2015 2014 

Accrued operating expenses 285,027,107 281,145,673 

Accrued commission from direct insurance 269,506,215 229,173,934 

Other payables 137,854,106 242,244,949 

Premium received and in process of reviewing 60,198,268 60,016,187 

Accrued commission from reinsurance 47,964,196 31,273,684 

Value added tax payable 46,108,553 40,780,747 

Total 846,658,445 884,635,174 
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จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงได้
ดงันี    

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 118,316,170 129,285,786 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 13,149,877 14,241,051 
ตน้ทุนดอกเบีย 4,896,788 6,473,060 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (1,878,311) (12,538,739) 
การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  5,573,154 2,161,464 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,576,947 (13,424,452) 

ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (2,234,797) (7,882,000) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 139,399,828 118,316,170 

 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานทีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2558 2557 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,149,877 14,241,051 
ตน้ทุนดอกเบีย 4,896,788 6,473,060 
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั                         

ทีรับรู้ในปี - 1,589,798 
รวมค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 18,046,665 22,303,909 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
คือ 12.2 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ภายใน 1 ปีถดัไป เป็นจาํนวน 30.0 ลา้นบาท 
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 As at 31 December 2015, other payables included the amount of Baht 26.3 million payable 
under the securities borrowing and lending transactions, and the fair value of the securities 
lending is approximately Baht 23.9 million (2014: Baht 35.2 million and Baht 31.5 million, 
respectively).

20. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 
required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting 
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 

21. Operating expenses 

(Unit: Baht) 

2015 2014 

Personal expenses which are not expenses for 

underwriting and claims  469,832,527 474,346,450 

Premises and equipment expenses which are not 

expenses for underwriting 62,772,555 59,990,045 

Taxes and duties 4,221,518 4,364,550 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) (80,906,090) 21,887,764 

Other operating expenses 837,297,965 626,461,008 

Total operating expenses 1,293,218,475 1,187,049,817 

22. Employees expenses 

(Unit: Baht) 

 2015 2014 

Salary and wages 669,108,139 653,948,430 

Contribution to provident fund  33,018,062 29,892,472  

Social security fund 10,728,344 9,743,194 

Others benefits 42,699,399 45,192,400 

Total employee expenses 755,553,944 738,776,496 
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 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2558 2557 
อตัราคิดลด 3.6 3.9 
อตัราการขึนเงินเดือน 0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนกบัช่วงอาย)ุ 1.2 - 21.7 1.7 - 20.5 

 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 อตัราเพิมขึน            

(ร้อยละ) 
จาํนวนหนี สิน
เพิมขึน (ลดลง)  

อตัราคิดลด 1.0 (15.0) 
อตัราการขึนเงินเดือน  1.0 15.9 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.0 (16.0) 

19. หนีสินอืน 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย 285,027,107 281,145,673 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัโดยตรงคา้งจ่าย 269,506,215 229,173,934 
เจา้หนี อืน 137,854,106 242,244,949 
เบียประกนัภยัรับอยูร่ะหวา่งตรวจสอบ 60,198,268 60,016,187 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัภยัต่อคา้งจ่าย 47,964,196 31,273,684 
ภาษีมูลค่าเพิมคา้งจ่าย 46,108,553 40,780,747 
รวม 846,658,445 884,635,174 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เจา้หนี อืนไดร้วมเจา้หนีตามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยจ์าํนวน 26.3 ลา้นบาท 
โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยที์บริษทัฯ ให้ยืมมีจาํนวน 23.9 ลา้นบาท (2557: 35.2 ลา้นบาท และ 31.5 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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23. Provident fund 

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance 
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contributed to the 
fund monthly at the rate of 5% to 10% of basic salary. The fund, which is managed by 
Kasikorn Asset Management Company Limited, will be paid to employees upon termination 
in accordance with the fund rules. During the year 2015, the Company contributed Baht 33.0 
million to the fund (2014: Baht 29.9 million). 

24. Earnings per shares 

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity 
holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 
number of ordinary shares in issue during the year.

25.  Dividend paid

Detail of dividend declared in 2015 and 2014 are as follows:

(Unit: Baht) 

Approved by Total dividend 

Dividend                       

per share 

2014 annual dividend Shareholdersʼ Annual General 

Meeting on 29 April 2015 

342,200,000 5.80 

2013 annual dividend Shareholdersʼ Annual General 

Meeting on 24 April 2014 

309,160,000 5.24 
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21. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
ค่าใชจ่้ายพนกังานทีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับ   
   ประกนัภยัและการจดัการค่าสินไหมทดแทน 469,832,527 474,346,450 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์   
   ทีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายการรับประกนัภยั 62,772,555 59,990,045 
ค่าภาษีอากร  4,221,518 4,364,550 
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (80,906,090) 21,887,764 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอืน ๆ 837,297,965 626,461,008 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,293,218,475 1,187,049,817 

22. ค่าใช้จ่ายเกียวกบัพนักงาน 
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
เงินเดือนและค่าแรงงาน 669,108,139 653,948,430 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพ 33,018,062 29,892,472 
เงินประกนัสงัคม 10,728,344 9,743,194 
ผลประโยชนอื์น ๆ 42,699,399 45,192,400 
รวมค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 755,553,944 738,776,496 

23. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสาํรองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานและบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2558 
บริษทัฯจ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 33.0 ลา้นบาท (2557: 29.9 ลา้นบาท) 

24. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
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26. Related party transactions 

 During the years, the Company had significant business transactions with related parties. In 
considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of 
the relationship, and not merely the legal form. The relationships between the Company and 
its related parties are summarised below. 

Name of related parties Relationship with the Company 

Comprehensive Health Center (Thailand) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Direct Travel Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Green Natural Products Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Interlink Communication PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Karntharuea F.C. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kasikorn Bank PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kiatnakin Bank PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Loxley PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Group Service Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Life Assurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Management Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Real Estate PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

P Landscape Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Parus (2008) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Phatra Leasing PLC. Related by way of common directors and/or shareholding

Phatra Securities PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sahakammakornkij Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Saint Honore (Bangkok) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Serm Suk PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sissons Paints (Thailand) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sombat Lamsam Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sripopphan Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

T.I.I. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Airways International PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Reinsurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Wha Food Products PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Va PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thaire Services Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

The Erawan Group PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Virawaan Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Yip In Tsoi & Jacks Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Yip In Tsoi Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Yipintsoi Consulting Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 
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25.  เงินปันผลจ่าย 

 รายละเอียดของเงินปันผลจ่ายทีประกาศจ่ายในปี 2558 และ 2557 มีดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 
เงินปันผลประจาํปี 2557 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 

 วนัที 29 เมษายน 2558 
342,200,000 5.80 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัที 24 เมษายน 2557 

309,160,000 5.24 

26. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ในการพิจารณาความสัมพนัธ์

ระหว่างกิจการทีเกียวขอ้งกนัแต่ละรายการ บริษทัฯ คาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย ซึงลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี  

รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั คอมพรีเฮนซีฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไดเร็ค ทราเวล จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กรีนเนเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั อินเตอร์ลิงค ์คอมมิวนิเคชัน จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั การท่าเรือ เอฟ.ซี. จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วสิ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทยแมเนจเมน้ท ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พี แลนดส์เคป จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ปรุส (2008) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สหกรรมกรกิจ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซงัออนเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซีสซันส์ เพน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สมบติัลําซาํ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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Name of related parties Relationship with the Company 

Yip In Tsoi Solutions Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Yupong Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Jenlak Vie Consulting Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Leafy Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Tangerine Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

High Life Health Care Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

During the years 2015 and 2014, the Company had significant business transactions with 
related parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary 
course of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 
between the Company and those related parties. 

(Unit: Million Baht) 

2015 2014 Pricing policy 

Transactions with related companies 

Premium ceded 400.3 343.0 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Premium written 526.2 545.9 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Commission expenses 308.1 209.4 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Commission income 159.1 130.0 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Dividend income 6.8 2.2 As declared 

Interest income 0.2 5.3 0.8% - 1.5% per annum                                                 

(2014: 0.6% - 1.8% per annum) 

Rental and service expenses 246.5 178.2 Contract price 

Contribution to Road Accident                         

Victims Protection Co., Ltd 

37.1 34.5 Contract price 

Bank charges 2.0 1.7 Same rates as those charged by related               

company to general customers 

Claim paid 19.2 15.1 Normal commercial term for insurance 

Claim recovery 77.9 101.9 Normal commercial term for insurance 

Purchase of fixed assets 11.7 3.9 Market price 

Other income 24.5 8.1 Market price 

Other expenses 3.4 2.2 Market price 
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รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ศรีภพพรรณ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั การบินไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยวาฟดูโปรดกัส์ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทวา จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั วรีวรรณ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยและแยค๊ส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย คอนซลัติง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยโซลชูันส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยพุงษ ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เจนลกัษณ์วยี ์คอนซลัติง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลีฟฟี จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั แทนเจอรีน จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไฮไลฟ์ เฮลท ์แคร์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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 Outstanding balances as at 31 December 2015 and 2014 with those related companies are 
as follows:

(Unit: Million Baht) 

2015 2014 

Deposits at financial institutions   

Kasikorn Bank PLC. 300.1 295.7 

Available-for-sale investments                              

Kasikorn Bank PLC. 7.5 - 

Phatra Leasing PLC. 196.3 157.4 

Other investments   

Muang Thai Real Estate PLC. 5.3 5.3 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. 0.7 0.7 

T.I.I. Co., Ltd. 0.4 0.4 

Premiums receivables (Direct and Bancassurance)   

Kasikorn Bank PLC. 253.5 218.8 

Other related companies 37.8 20.2 

Reinsurance assets   

Thai Reinsurance PLC. 196.5 264.8 

Other assets    

Muang Thai Life Assurance PLC. 0.1 - 

Loss reserves and outstanding claims   

Thai Reinsurance PLC. 5.6 9.5 

Amounts due to reinsurers   

Thai Reinsurance PLC. 75.8 108.4 

 Directors and managementʼs benefits 

 During the years ended 31 December 2015 and 2014, the Company had employee benefit 
expenses provided to its directors and management personnel as following. 

(Unit: Million Baht) 

2015 2014 

Short-term benefits 117.5 123.6 

Post employment benefits 5.2 5.8 

Total 122.7 129.4 
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 ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และตามเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนัเหล่านัน ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 2557 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเกียวข้องกนั    
เบียประกนัภยัต่อ 400.3 343.0 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ               

การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

เบียประกนัภยัรับ 526.2 545.9 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ                        
การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 308.1 209.4 ตามทีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าบาํเหน็จรับ 159.1 130.0 ตามทีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
เงินปันผลรับ 6.8 2.2 ตามทีประกาศจ่าย 
ดอกเบียรับ 0.2 5.3 ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 1.5 ต่อปี                                         

(2557: ร้อยละ 0.6 ถึงร้อยละ 1.8 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 246.5 178.2 ราคาตามสัญญา 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง 37.1 34.5 ราคาตามสัญญา 
 ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 2.0 1.7 อตัราเดียวกนักบับริษทัทีเกียวขอ้งคิดกบัลูกคา้ทัวไป 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 19.2 15.1 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 77.9 101.9 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าซือทรัพยสิ์น 11.7 3.9 ตามราคาตลาด 
รายไดอื้น 24.5 8.1 ตามราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอืน 3.4 2.2 ตามราคาตลาด 



249
Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015

Financial Statements

35 

27. Assets pledged with the Registrar 

 As at 31 December 2015 and 2014, the book value of securities pledged with the Registrar 
in accordance with the Non-life Insurance Act are as follows: 

(Unit: Baht)

2015 2014 

Government bond  20,045,147 20,051,296 

28. Assets reserve with the Registrar  

As at 31 December 2015 and 2014, the book value of securities pledged as non-life 
insurance reserve with the Registrar in accordance with the Non-life Insurance Act are as 
follows: 

(Unit: Baht)

2015 2014 

Bonds and debentures 704,149,629 704,926,435 

29. Contribution to General Insurance Fund 

(Unit: Baht)

For the years ended 31 December 

2015 2014 

Beginning of the year 91,795,945 66,798,956 

Contribution during the year 27,846,117 24,996,989 

End of the year 119,642,062 91,795,945 

30. Segment information 

The Companyʼs management has determined the operating segments based on the reports 
reviewed by the Executive Committee that are used to make strategic decision. The 
Executive Committee considers the business from both product perspective and operating 
activities. The business has divided into two main categories being the non-life insurance 
and investment activity which the reportable operating segments derive their revenue 
primarily from. The non-life insurance is segregated into motor and non-motor products and 
each mainly consisted of the following: 

• Motor products include insure of compulsory and voluntary motor; 

• Non-motor products include insure of property, marine and transportation, engineering, 
personal accident and health, special products and liability and miscellaneous 
insurance. 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 300.1 295.7 
เงนิลงทุนเผือขาย    
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 7.5 - 
บริษทั ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 196.3 157.4 
เงนิลงทุนทัวไป   
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) 5.3 5.3 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั 0.7 0.7 
บริษทั ที.ไอ.ไอ. จาํกดั 0.4 0.4 
เบียประกนัภยัค้างรับ (รับตรงและแบงค์แอสชัวรันส์)   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 253.5 218.8 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 37.8 20.2 
สินทรัพย์จากการประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 196.5 264.8 
สินทรัพย์อืน   
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 0.1 - 
สํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 5.6 9.5 
เจ้าหนีบริษทัประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 75.8 108.4 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ในระหว่างปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ทีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 2558 2557 

ผลประโยชนร์ะยะสัน 117.5 123.6 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5.2 5.8 
รวม 122.7 129.4 
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The investment activity relates to financial and investment management in various 
securities. The activity includes evaluation of financial performance and investment results 
of the Company in each period in order to report to Investment Committee, Executive 
Committee, Risk Management Committee and Board of Directors. 

Segment performance is measured separately to allocate resources among its operating 
segments. The Company measures the performance of its operating segments through a 
measure of segment profit and loss, total assets and liabilities in a manner consistent with 
that of financial statements. 

The Company operates only in Thailand; therefore, no geographical segments are reported 
under the secondary reporting format. 

Premium written of approximately 50 percent of the Company is derived from three major 
brokers. The premium written is attributable to motor and non-motor segments. 

Segment assets and liabilities as at 31 December 2015 and 2014 are as follows: 

(Unit: Baht) 

31 December 2015 

 Insurance Investment Total 

Total segment assets 8,696,571,302 9,967,694,133 18,664,265,435 

Total segment liabilities 14,034,117,237 65,522,125 14,099,639,362 

(Unit: Baht) 

31 December 2014 

 Insurance Investment Total 

Total segment assets 8,476,468,315 9,099,501,964 17,575,970,279 

Total segment liabilities 13,395,957,068 37,394,246 13,433,351,314 
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27. หลกัทรัพย์ประกนัวางไว้กบันายทะเบียน 
 ณ วันที  31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ราคาบัญชีของหลักทรัพย์ประกันทีวางไวก้ับนายทะเบียนตาม

พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยัมีดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
พนัธบตัรรัฐบาล  20,045,147 20,051,296 

28. ทรัพย์สินทีจัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ราคาบญัชีของหลกัทรัพยที์วางไวเ้ป็นเงินสาํรองประกนัภยักบันายทะเบียน

ตามพระราชบญัญติัประกนัวินาศภยัมีดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 2558 2557 
พนัธบตัรและหุน้กู ้ 704,149,629 704,926,435 

29. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 
ยอดสะสมตน้ปี 91,795,945 66,798,956 
เงินสมทบในระหวา่งปี 27,846,117 24,996,989 
ยอดสะสมปลายปี 119,642,062 91,795,945 
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Segment profit or loss for the years ended 31 December 2015 and 2014 are as follows: 

(Unit: Baht) 

For the year ended 31 December 2015 

Insurance   

Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Net premium written 3,462,218,961  3,063,164,035  6,525,382,996  -  6,525,382,996  

Unearned premium reserves (349,214,779) (112,881,250) (462,096,029) - (462,096,029) 

Net earned premium 3,113,004,182 2,950,282,785 6,063,286,967 - 6,063,286,967 

Fee and commission income 776,006,847  678,836,849  1,454,843,696  - 1,454,843,696  

Net investment income - - - 471,422,353  471,422,353  

Other income 16,546,890 14,715,084 31,261,974 - 31,261,974 

Total other income 792,553,737 693,551,933 1,486,105,670 471,422,353 1,957,528,023 

Total income 3,905,557,919 3,643,834,718 7,549,392,637 471,422,353 8,020,814,990 

Claim and loss adjustment expenses 2,204,158,925  935,658,050  3,139,816,975  - 3,139,816,975  

Commission and brokerage expenses 988,849,020  864,630,259  1,853,479,279  - 1,853,479,279  

Other underwriting expenses 266,926,170  251,482,697  518,408,867  - 518,408,867  

Contribution costs 69,624,277 23,583,059 93,207,336 - 93,207,336 

Total underwriting expenses 3,529,558,392 2,075,354,065 5,604,912,457 - 5,604,912,457 

Operating expenses   1,286,753,052 6,465,423 1,293,218,475 

Total expenses   6,891,665,509 6,465,423 6,898,130,932 

Profit before income tax   657,727,128 464,956,930 1,122,684,058 

Income tax   (122,266,129) (72,668,677) (194,934,806) 

Profit for the year   535,460,999 392,288,253 927,749,252 
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30. ส่วนงานดําเนินงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กาํหนดส่วนงานดาํเนินงานตามรายงานทีคณะอาํนวยการบริหารใชพ้ิจารณาตดัสินใจ
ดา้นกลยทุธ์ของบริษทัฯ คณะอาํนวยการบริหารพิจารณาลกัษณะธุรกิจทังดา้นผลิตภณัฑแ์ละตามกิจกรรมที
ดาํเนินงาน ธุรกิจไดถู้กจดัแบ่งเป็นสองกลุ่มสาํคญั คือ การประกนัวินาศภยัและกิจกรรมการลงทุน ซึ งเป็น
ทีมาของรายไดห้ลกัของส่วนงานดาํเนินงานทีเสนอรายงาน การรับประกนัวินาศภยัแยกเป็นส่วนงานการ
ประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานการประกนัภยัอืน โดยการประกนัภยัแต่ละประเภทประกอบไปดว้ย  
- การประกนัภยัรถยนต ์ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 
- การประกนัภยัอืน ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ

ประกนัภยัวิศวกรรม การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกนัภยัผลิตภณัฑพ์ิเศษและ
การประกนัภยัความรับผดิและเบด็เตลด็ 

กิจกรรมการลงทุนเกียวขอ้งกบัการบริหารทางการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่างๆ รวมถึง
ประเมินผลตอบแทนทีบริษทัฯ ไดรั้บในแต่ละงวดเพือนาํเสนอทังคณะกรรมการลงทุน คณะอาํนวยการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทั 
ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานจะประเมินแยกจากกันเพือวตัถุประสงค์ในการจดัสรรทรัพยากร
ระหวา่งส่วนงาน บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหนี สินรวม โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ดงันัน จึงไม่ไดแ้สดงรายงานจาํแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง 
เบี ยประกนัภยัรับจาํนวนประมาณร้อยละ 50 ของบริษทัฯ มาจากบริษทันายหน้ารายใหญ่สามรายดว้ยกนั 
โดยเบียประกนัดงักล่าวรวมอยูใ่นส่วนงานประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานประกนัภยัอืน 
สินทรัพยแ์ละหนี สินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 8,696,571,302 9,967,694,133 18,664,265,435 
รวมหนี สินตามส่วนงาน 14,034,117,237 65,522,125 14,099,639,362 

(หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2557 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 8,476,468,315 9,099,501,964 17,575,970,279 
รวมหนี สินตามส่วนงาน 13,395,957,068 37,394,246 13,433,351,314 
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(Unit: Baht) 

For the year ended 31 December 2014 

Insurance   

Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Net premium written 2,809,689,139 2,746,487,720 5,556,176,859 - 5,556,176,859 

Unearned premium reserves (81,337,242) (234,012,305) (315,349,547) - (315,349,547) 

Net earned premium 2,728,351,897 2,512,475,415 5,240,827,312 - 5,240,827,312 

Fee and commission income 697,832,444 589,093,564 1,286,926,008 - 1,286,926,008 

Net investment income - - - 405,183,045 405,183,045

Other income 6,717,480 6,566,371 13,283,851 - 13,283,851 

Total other income 704,549,924 595,659,935 1,300,209,859 405,183,045 1,705,392,904 

Total income 3,432,901,821 3,108,135,350 6,541,037,171 405,183,045 6,946,220,216 

Claim and loss adjustment expenses 1,878,326,771 585,375,527 2,463,702,298 - 2,463,702,298 

Commission and brokerage expenses 847,173,714 760,049,816 1,607,223,530 - 1,607,223,530 

Other underwriting expenses 264,534,896 291,763,071 556,297,967 - 556,297,967 

Contribution costs 62,496,091 22,833,372 85,329,463 - 85,329,463 

Total underwriting expenses 3,052,531,472 1,660,021,786 4,712,553,258 - 4,712,553,258 

Operating expenses   1,177,411,737 9,638,080 1,187,049,817 

Total expenses   5,889,964,995 9,638,080 5,899,603,075 

Profit before income tax   651,072,176 395,544,965 1,046,617,141 

Income tax   (128,951,902) (62,055,797) (191,007,699) 

Profit for the year   522,120,274 333,489,168 855,609,442 
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งบกาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั

รถยนต ์ ประกนัภยัอืน 
รวมการ

ประกนัภยั การลงทุน รวม 
เบียประกนัภยัรับสุทธิ 3,462,218,961  3,063,164,035  6,525,382,996  -  6,525,382,996  
สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (349,214,779) (112,881,250) (462,096,029) - (462,096,029) 
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 3,113,004,182 2,950,282,785 6,063,286,967 - 6,063,286,967 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 776,006,847  678,836,849  1,454,843,696  - 1,454,843,696  
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ - - - 471,422,353  471,422,353  
รายไดอื้น 16,546,890 14,715,084 31,261,974 - 31,261,974 
รวมรายไดอื้น 792,553,737 693,551,933 1,486,105,670 471,422,353 1,957,528,023 
รวมรายได้ 3,905,557,919 3,643,834,718 7,549,392,637 471,422,353 8,020,814,990 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 2,204,158,925  935,658,050  3,139,816,975  - 3,139,816,975  
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 988,849,020  864,630,259  1,853,479,279  - 1,853,479,279  
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 266,926,170  251,482,697  518,408,867  - 518,408,867  
เงินสมทบ 69,624,277 23,583,059 93,207,336 - 93,207,336 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 3,529,558,392 2,075,354,065 5,604,912,457 - 5,604,912,457 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   1,286,753,052 6,465,423 1,293,218,475 
รวมค่าใช้จ่าย   6,891,665,509 6,465,423 6,898,130,932 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้   657,727,128 464,956,930 1,122,684,058 
ภาษีเงินได ้   (122,266,129) (72,668,677) (194,934,806) 
กาํไรสําหรับปี   535,460,999 392,288,253 927,749,252 
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31. Commitments and contingent liabilities 

31.1 Operating lease commitments

 The Company has entered into several lease agreements of office building space, vehicles 
and equipment and other services. The terms of the agreements are generally between                 
1 and 6 years. 

 As at 31 December 2015, future minimum lease payments required under these                       
non-cancellable operating leases contracts were as follows. 

Payable within: 
Million Baht 

Within 1 year 31.4 
Over 1 year 38.6 

31.2 Capital Commitments 

 As at 31 December 2015, there were capital commitments contracted for purchasing fixed 
assets, computer system and software amounting to Baht 29.2 million. 

31.3 Bank guarantees 

 As at 31 December 2015, there were bank guarantees of Baht 10.2 million issued by bank 
on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the normal 
course of business. 

31.4 Litigation 

 As at 31 December 2015, the Company is being sued as insurer, with sum insure 
amounting to approximately Baht 1,222.6 million. Judgment has yet to be handed down in 
these cases, and the Company expects the outcomes to be favorable. However, gross loss 
provisions amounting to Baht 294.4 million have been recorded in the financial statements. 

32. Financial instruments 

 The Companyʼs financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash 
equivalents, premium receivables, amounts due from reinsurers, investments in securities, 
loan receivables, amount due to reinsurers and restricted deposits at financial institutions. 
The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is 
described below. 
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(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั

รถยนต ์ ประกนัภยัอืน 
รวมการ

ประกนัภยั การลงทุน รวม 
เบียประกนัภยัรับสุทธิ 2,809,689,139 2,746,487,720 5,556,176,859 - 5,556,176,859 
สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (81,337,242) (234,012,305) (315,349,547) - (315,349,547) 
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 2,728,351,897 2,512,475,415 5,240,827,312 - 5,240,827,312 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จ 697,832,444 589,093,564 1,286,926,008 - 1,286,926,008 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ - - - 405,183,045 405,183,045 
รายไดอื้น 6,717,480 6,566,371 13,283,851 - 13,283,851 
รวมรายไดอื้น 704,549,924 595,659,935 1,300,209,859 405,183,045 1,705,392,904 
รวมรายได้ 3,432,901,821 3,108,135,350 6,541,037,171 405,183,045 6,946,220,216 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ

จดัการค่าสินไหมทดแทน 1,878,326,771 585,375,527 2,463,702,298 - 2,463,702,298 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 847,173,714 760,049,816 1,607,223,530 - 1,607,223,530 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 264,534,896 291,763,071 556,297,967 - 556,297,967 
เงินสมทบ 62,496,091 22,833,372 85,329,463 - 85,329,463 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 3,052,531,472 1,660,021,786 4,712,553,258 - 4,712,553,258 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   1,177,411,737 9,638,080 1,187,049,817 
รวมค่าใช้จ่าย   5,889,964,995 9,638,080 5,899,603,075 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้   651,072,176 395,544,965 1,046,617,141 
ภาษีเงินได ้   (128,951,902) (62,055,797) (191,007,699) 
กาํไรสําหรับปี   522,120,274 333,489,168 855,609,442 
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32.1 Credit risk 

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a 
counterpartyʼs inability to comply with the terms of a financial instrument. The Company is 
exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables, loans and amounts due 
from reinsurers. The Companyʼs maximum exposure to credit risk is limited to the book 
value less allowance for doubtful debt as presented in the statement of financial position. 

32.2 Market price risk 

 Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities 
prices may have an effect on the Companyʼs financial position. The Company had no 
financial instruments denominated in foreign currencies, market risk is therefore confined 
only to interest rate risk and equity position risk. 

 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to 
changes in market interest rates. 

 As at 31 December 2015 and 2014, significant financial assets and financial liabilities 
classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial 
assets and financial liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the 
maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.  

(Unit: Million Baht) 

2015 

Fixed interest rates    

The repricing period or maturity date    

Within                  

1 year 

>1 - 5         

years 

Over                  

5 years 

Floating 

interest rate Total 

Interest 

rate 

     (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalents 142.5 - - 306.4 448.9 0.0 - 1.8 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 486.6 1,579.2 890.8 - 2,956.6 0.0 - 6.5

 Private enterprise debt securities 334.3 1,800.4 221.0 - 2,355.7 0.0 - 6.6 

 Deposits at financial institutions 906.9 - - - 906.9 1.0 - 3.3 

Loans  15.3 - - - 15.3 7.0 - 9.5 

Restricted deposits at financial 

institutions 5.1 - - - 5.1 0.8 - 0.9 
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31. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกดิขึน 
31.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีในอาคารสาํนกังาน ยานพาหนะและอุปกรณ์และบริการ
อืน ๆ อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ถึง 6 ปี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน
ทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

 
จ่ายชาํระภายใน: 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 31.4 
เกินกวา่ 1 ปี 38.6 

31.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วันที  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีภาระผูกพันทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพือซื อทรัพย์สินถาวร ระบบ

คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์จาํนวน 29.2 ลา้นบาท 

31.3 การคําประกนั 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีหนงัสือคําประกนัซึ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 

10.2 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 

31.4 คดีฟ้องร้อง 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมีคดีทีถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,222.6 ลา้นบาท การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและบริษทัฯคาดว่าจะชนะคดี 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผือผลเสียหายทีอาจเกิดขึนก่อนการเอาประกนัภยัต่อในงบการเงิน
เป็นจาํนวน 294.4 ลา้นบาท 

32. เครืองมือทางการเงิน 
  เครื องมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยรายการเทียบเท่าเงินสด             
เบี ยประกนัภยัคา้งรับ เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม เจา้หนี บริษทั                   
ประกนัภยัต่อ และเงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ ความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงิน
ดงักล่าวและการบริหารจดัการความเสียงมีดงันี  
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(Unit: Million Baht) 

2014 

Fixed interest rates    

The repricing period or maturity date    

Within                  

1 year 

>1 - 5             

years 

Over                  

5 years 

Floating 

interest rate Total 

Interest 

rate 

     (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalents 63.3 - - 309.3 372.6 0.0 - 2.5 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 187.6 1,600.2 694.9 - 2,482.7 2.8 - 6.8

 Private enterprise debt securities 191.5 1,690.8 214.2 - 2,096.5 3.1 - 7.4 

 Deposits at financial institutions 1,444.5 30.0 - - 1,474.5 1.1 - 3.3 

Loans  18.7 - - - 18.7 7.0 - 8.0 

Restricted deposits at financial 

institutions 6.7 - - - 6.7 1.1 - 1.2 

Cash, premium receivables, investments in equity securities and amounts due from/to 
reinsurers are financial assets or financial liabilities which no interest rate. So they do not 
expose to the risk from the changes in market interest rates. 

Equity position risk

Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity securities will result 
in fluctuations in revenues and in the value of financial assets. 

As at 31 December 2015 and 2014, the Company has risk from its investments in securities 
of which the price will change with reference to market conditions.  

32.3 Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets 
and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in 
the occurrence of a financial loss.  

The majority of the Companyʼs financial assets are cash and cash equivalents and 
investments in securities for which there are liquid markets, while most premium receivables 
and amounts due from reinsurers are not yet due or overdue not more than 1 year, whereas 
most amounts due to reinsurers are due within 1 year.
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32.1 ความเสียงจากการให้สินเชือ 
ความเสียงจากการให้สินเชือ คือ ความเสียงทีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเนืองมาจากการที
คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครืองมือทางการเงินได ้บริษทัฯมี
ความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับเบี ยประกันภัยคา้งรับ เงินให้กู้ยืมและเงินคา้งรับจากการ
ประกนัภยัต่อ จาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชือคือมูลค่าตามบญัชีหกัดว้ยค่าเผือ
หนีสงสยัจะสูญทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

32.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด 
 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสียงทีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ

เนืองมาจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ เนืองจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน ความ
เสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสียงจากอตัราดอกเบี ยและความเสียงจากการ
เปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านัน 

  ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
  ความเสียงจากอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจากการ

เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภท

อตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีที
ครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 
 อตัราดอกเบียคงที    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 142.5 - - 306.4 448.9 0.0 - 1.8 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  486.6 1,579.2 890.8 - 2,956.6 0.0 - 6.5 
ตราสารหนีภาคเอกชน 334.3 1,800.4 221.0 - 2,355.7 0.0 - 6.6 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  906.9 - - - 906.9 1.0 - 3.3 

เงินใหกู้ย้มื  15.3 - - - 15.3 7.0 - 9.5 
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 5.1 - - - 5.1 0.8 - 0.9 
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32.4 Fair value of financial instruments 

 As at 31 December 2015 and 2014, the Company had financial assets measured at fair 
value, or measured at cost but have to disclose fair value, using different levels of inputs as 
following: 

(Unit: Million Baht) 

2015 2014 

Carrying Fair value Carrying Fair 

amount Level 1 Level 2 Level 3 Total amount value 

Assets measured at fair value        

Available-for-sale investments  

Government and state enterprise 

securities 837.5 - 837.5 - 837.5 727.9 727.9 

Private debt securities 1,982.5 - 1,982.5 - 1,982.5 1,760.1 1,760.1 

Equity securities 989.5 989.5 - - 989.5 990.0 990.0

Mutual funds 2,127.1 1,613.2 513.9 - 2,127.1 1,527.5 1,527.5 

Warrants 5.5 5.5 - - 5.5 - - 

Assets for which fair value are 

disclosed   

Cash and cash equivalents 449.6 449.6 - - 449.6 373.3 373.3 

Held-to-maturity investments         

Government and state enterprise 

securities 2,119.1 - 2,228.9 - 2,228.9 1,754.8 1,847.6 

Private debt securities 373.1 - 399.1 - 399.1 336.5 356.8 

Deposits at financial institutions 906.9 906.9 - - 906.9 1,474.5 1,474.5 

Other investments 42.3 - - 83.5 83.5 40.7 61.9 

Loans 15.3 - - 14.3 14.3 18.7 16.5 

 The fair value hierarchy of financial assets as at 31 December 2015 presents according to 
Note no. 4.19 to financial statements. 

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the 
financial instrument. Fair value is determined with reference to the latest quoted market 
price or determined using an appropriate valuation technique. The Company establishes the 
fair value of its financial instruments by adopting the following methods: 

a) Fair value of cash, cash equivalents and deposit at financial institutions are 
approximated their carrying value. 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2557 
 อตัราดอกเบียคงที    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 63.3 - - 309.3 372.6 0.0 - 2.5 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  187.6 1,600.2 694.9 - 2,482.7 2.8 - 6.8 
ตราสารหนีภาคเอกชน 191.5 1,690.8 214.2 - 2,096.5 3.1 - 7.4 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  1,444.5 30.0 - - 1,474.5 1.1 - 3.3 

เงินใหกู้ย้มื  18.7 - - - 18.7 7.0 - 8.0 
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 6.7 - - - 6.7 1.1 - 1.2 

เงินสด เบียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อและเจา้หนี บริษทั
ประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีไม่มีดอกเบี ย จึงไม่มีความเสียงจากอตัราดอกเบียใน
ตลาดทีเปลียนแปลงไป 

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 
ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุนทีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีความเสียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์ งราคาจะ
เปลียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

32.3 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
  ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้มือครบกาํหนด 

เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาทีเหมาะสม ซึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

  สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยซึ์ งมีตลาดซือขายคล่อง และสาํหรับเบียประกนัภยัคา้งรับและเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 
ส่วนใหญ่ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะทีเจา้หนี บริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 



265
Muang Thai Insurance Public Company Limited
ANNUAL REPORT 2015

Financial Statements

43 

b) Investments in debts securities (government and state enterprise securities and 
private debt securities), their fair value is generally derived from quoted market prices 
or determined by using the yield curve as announced by the Thai Bond Market 
Association. 

c) For investments in equity securities and warrants, their fair value is derived from 
quoted market price. Fair value of investments in mutual funds is derived from quoted 
market price or determined by using the net asset value per share as announced by 
asset management companies. For investment in non-marketable securities, fair value 
is determined using valuation technique i.e. use a current market value of another 
security that is substantially the same term and characteristics, or discounted cash 
flow analysis with discount rates equal to prevailing rate of return for similar securities 
and relevant risks. 

d) Fair value of loans is estimated by discounting expected future cash flow by the 
current market interest rate of the loans with similar terms and condition. 

33. Capital management 

 The primary objectives of the Companyʼs capital management are to ensure that it has an 
appropriate financial structure in order to continue its business as a going concern, to 
provide a return to its shareholders and other related parties, and to maintain risk-based 
capital in accordance with Declaration of the OIC. 

34. Events after the reporting period 

 On 23 February 2016, the Board of Directorsʼ Meeting passed a resolution to propose to the 
Annual General Meeting of the Shareholders for approval dividends in respect of the 
operating results for the year 2015 at Baht 6.3 per share, amounting to a total dividend of 
Baht 371.7 million. 
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32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ           

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมไดด้งันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 2557 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม มูลค่า มูลค่า 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม  ตามบญัชี ยติุธรรม 
สินทรัพย์ทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม        
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 837.5 - 837.5 - 837.5 727.9 727.9 
ตราสารหนีภาคเอกชน 1,982.5 - 1,982.5 - 1,982.5 1,760.1 1,760.1 
ตราสารทุน 989.5 989.5 - - 989.5 990.0 990.0 
กองทุนรวม 2,127.1 1,613.2 513.9 - 2,127.1 1,527.5 1,527.5 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5.5 5.5 - - 5.5 - - 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449.6 449.6 - - 449.6 373.3 373.3 
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด        

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,119.1 - 2,228.9 - 2,228.9 1,754.8 1,847.6 
ตราสารหนีภาคเอกชน 373.1 - 399.1 - 399.1 336.5 356.8 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 906.9 906.9 - - 906.9 1,474.5 1,474.5 

เงินลงทุนทัวไป 42.3 - - 83.5 83.5 40.7 61.9 
เงินใหกู้ย้มื 15.3 - - 14.3 14.3 18.7 16.5 

  การจดัลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2558 เป็นไปตามทีกาํหนดไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.19 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมขึนอยูก่บัลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคา
ตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าทีเหมาะสม โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรม
ของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี  

ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี  (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหนีภาคเอกชน) แสดงมูลค่า
ยติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 
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35. Reclassification 

 The Company reclassified following transactions to conform with current yearʼs 
classification. The reclassification does not have the impact to profit or equity as previously 
reported. 

(Unit: Baht) 

For the year ended 31 December 2014 

As reclassified As previously reported 

Statement of comprehensive income   

Profit or loss:   

Operating expenses       1,187,049,817  1,182,513,427 

Other expenses - 4,536,390 

36. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Companyʼs Board of Directors 
on 23 February 2016. 
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ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
กองทุนรวมแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น อา้งอิงจากราคาซือขายของเงินลงทุนอืนทีคลา้ยคลึงทีมี
ตลาดรองรับ หรือวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดทีคาดว่าจะไดรั้บคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและ
ความเสียงทีเกียวขอ้ง 

ง) เงินให้กูย้ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบียในตลาดของเงินใหกู้ย้มืทีมีขอ้กาํหนดและเงือนไขคลา้ยคลึงกนั 

33. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคห์ลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงาน

อยา่งต่อเนืองเพือให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และดาํรงเงินกองทุนตามความเสียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อทีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปีให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2558 จาํนวน 6.3 บาทต่อหุ้น            
รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 371.7 ลา้นบาท  

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปนี ใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีใน           

ปีปัจจุบนั การจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของเจา้ของตามทีเคยรายงานไว ้

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2557 
 ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีเคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ   
กาํไรหรือขาดทุน:   
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน         1,187,049,817  1,182,513,427 
ค่าใชจ่้ายอืน - 4,536,390 

36. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2559 
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