


จากพระนลค�าหลวง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐
 คือจริยวัตร ๑๐ ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจ�าพระองค์

หรือเป็นคุณธรรมประจ�าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชน
จนเกิดความชื่นชมยินดี ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จ�าเพาะเจาะจงส�าหรับพระเจ้าแผ่นดิน

หรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้

ทาน
หนึ่งท้าวประกอบมนสะเอื้น  อนุเคราะหะอวดทาน

เพื่อชนนิกรสุขะสราญ  ฤดิเพื่อ บ่ ยากจน

ศีล
หนึ่งคือประพฤติศุภะส�ารวม  จิตะมุ่งมนูญผล

ทรงศีละสังวระวิมล  ธุระมุ่งเสวยสวรรค์

บริจาค
หนึ่งเอื้อบ�ารุงสมณพราหมณ์  และประดิษฐ์หิตานันท์
โรงเรียนสะพานและคฤหะอัน  ชนไข้จะพึงประสงค์

ความซื่อตรง (อาชชวะ)
หนึ่งมีมลวิมละใส  หฤทัย ธ ซื่อตรง

เป็นนิตย์นิรันตะระธ�ารง  สุจริต ณ ไตรทวาร

ความอ่อนโยน (มัททวะ)
หนึ่งคือหทัยบ่มิกระด้าง  บ่มิพึงจะรุนราญ

บ่มิถือพระองค์สมะสมาน  มนะน้อมนิยมชม

ตบะ (ความเพียร)
หนึ่งเผากิเลสอกุศล  มละกลั้ว ณ อารมณ์
ด้วยการบ�าเพ็ญพิระอุดม วรศาสโนบาย

ความไม่โกรธ (อักโกธะ)
หนึ่งแม้จะมีมนุชะปอง  ประติปักษะมุ่งร้าย
เมตตาธิธรรมะวธิหมาย  ชนะด้วยอเวรา

ความไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา)
หนึ่งท้าวบ่ปองมนะจะเบียน นรพึ่งพระเดชา

ป้องปกพสกนิกรนา-  ครแม้นปิโยรส

ความอดทน (ขันติ) 
หนึ่งแม้จะมีธุระร�าคาญ  หฤทัยก็ออมอด
ยามควรก็ทรงกรุณะงด  คุรุทัณฑะอาญา

ความเที่ยงธรรม (อวิโรธนะ)
หนึ่งคงธ�ารงนิติประวัติ  วรยุกติธรรมา
ทรงง�าพิภพศีลกะผา  สุกะแม้นมนูเดิม





ก้าวสู่ปีที่

เมืองไทยประกันภัย
น้อมน�ำหลัก “ทศพิธรำชธรรม” มำใช้ในกำรด�ำเนินงำน

เมืองไทยประกนัภยัประกอบธุรกิจอยำ่งม่ันคงภำยใต้หลกัธรรม “ทศพธิรำชธรรม” เป็นเเนวทำง โดยนอ้มน�ำ

หลักธรรมมำเป็นเเนวทำงพัฒนำและด�ำเนินงำน ส่งผลให้ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ เมืองไทยประกันภัยก้ำวข้ำม 

ผ่ำนอปุสรรค วกิฤตกำรณต่์ำงๆ นำนัปกำร จวบจนถงึวนัน้ี อกีทัง้ยังส่ังสมประสบกำรณท่ี์มีคณุคำ่ในทุกดำ้น 

ปรบัเปล่ียนกลยุทธพ์ฒันำองคก์รเพือ่ตอกย้�ำควำมเป็นผู้น�ำดำ้นกำรประกนัวนิำศภยัอนัดบัต้นของประเทศ 

กำรนัตีไดจ้ำกรำงวลั “บรษัิทประกันวินำศภัยท่ีมีกำรบรหิำรงำนดีเด่น อนัดับ 3 ประจ�ำปี 2557” จำกส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับเเละส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ทุกๆ ก้ำวน้ันมีควำมหมำยเเละส�ำคัญ เพรำะบริษัทฯ ด�ำเนินงำนควบคู่ไปกับบุคลำกรภำยในองค์กรท่ีมีคุณภำพ 

อีกทั้งยังมีพันธมิตรธุรกิจที่เหนียวแน่นเเข็งเเกร่ง ตัวเเทนที่มีควำมเป็นมืออำชีพและน่ำเชื่อถือ รวมถึงลูกค้ำ 

คนส�ำคัญที่มอบควำมไว้วำงใจมำเป็นระยะเวลำยำวนำน
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วิสัยทัศน์
VISION
ผู้นำาทางธุรกิจ 
ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง
เน้นคุณภาพและบริการ 
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

To be the Most Preferred 
Insurance Partner Providing
Outstanding Solutions

พันธกิจ
MISSION

• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ
• สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ โดยการเติบโตอย่างยั่งยืน
 และมีผลกำาไร ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่เป็นเลิศ 
 และการดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
• เป็นองค์กรที่คนใฝ่ฝันอยากเข้ามาร่วมงานด้วย 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.



Company History
ควำมเป็นมำ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)

20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ 

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

กิจกำรระหว่ำง บรษัิท ภัทรประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน) และ บรษัิท เมอืงไทยประกนัภยั จ�ำกัด”  

เป็นการผนึกก�าลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง และ 

ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของท้ัง 2 บริษัท 

ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพ่ือสนองตอบนโยบาย 

การเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทประกันวินำศภัยชั้นน�ำอันดับต้น 

ของประเทศ เป็นบริษัทที่มีควำมมั่นคง จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 

590 ล้ำนบำท มีควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินำศภัย 

ของคนไทยที่มีกำรบริหำรงำนด้วยหลักจริยธรรมและควำมโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชน 

มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย เน้นการบริหารงาน

ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่งผู ้บริหารและพนักงานทุกคน

ตระหนักถึงความส�าคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเน่ือง จากการด�าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ประกอบกับการให้บริการท่ีซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับความไว้วางใจ ท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ 

เป็นที่รู้จักและยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

บริษัทฯ ยังได้น้อมน�าหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ท้ังในด้านการบริหารจัดการ 

และรักษาคุณภาพในการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอ และเผยแพร่ความดีน้ัน เพ่ือเป็นต้นแบบให้ 

แก่พนักงานทุกคนในองค์กร เพ่ือสร้างองค์กรท่ีเปี่ยมด้วยคนดี งานท่ีดี และผลส�าเร็จที่ดีไปพร้อมกัน 

รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ตามหลักอาชชวะ ด้วยความซื่อตรง 

มั่นคง พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ที่บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นด�าเนินมาอย่างต่อเน่ือง ทุกกิจกรรมท่ีบริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ มุ่งหวังให้เกิดรอยย้ิม 

ขึ้นในใจของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไป และจากความมุ่งมั่นตั้งใจ 

อย่างเต็มเปี่ยมนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดอยู่ในอันดับที่ 4 ของธุรกิจประกันภัยได้อย่างมั่นคง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าเพ่ือสร้างความส�าเร็จ ไปพร้อมกับ 

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

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

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

The Company has taken the King’s Tenfold Moral Code or Tossapit Rajatham as a guideline to its business operation such as 
constantly administrating and maintaining quality of management.  It also has implanted this virtue to every staff as a good example 
for them.  This will create an organization where good people and good work lead it to the success at the same time.  Applying the virtue of 
integrity to its services, it serves customers’ needs with honesty and sincerity.  Moreover, the Company has prepared itself to adapt to 
current changes and future trends in the society.  It has continuously supported social activities to make everyone smile.  With its to 
devotion and dedication, Muang Thai Insurance Public Company Limited has held the 4th rank in Non-Life insurance business firmly. 

Today, Muang Thai Insurance Public Company Limited still strongly commit to achieve further success and to give everyone smiles in 
accordance with its slogan “Muang Thai Insurance… Smile Over Trouble.”
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สินทรัพย์รวม /
Total Assets

เบี้ยประกันภัยรับรวม / 
Gross Premium Written

ก�ำไรสุทธิ /
Net Profit

ส่วนของเจ้ำของ /
Equity

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ /
Net Premium Written

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน** /
Capital Adequacy Ratio**

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ร้อยละ  / Percent

19,948.5

12,407.2 

633.2

4,955.9 

6,954.4

393%

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2557 • 2014

2557 • 2014

2557 • 2014

2557 • 2014

2557 • 2014

2557 • 2014

18,664.3 

11,395.8 

927.7

4,564.6 

6,525.4

381%

17,576.0 

10,233.5 

855.6

4,142.6 

5,556.2 

379%

ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
Financial Summary
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หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) 2559/2016 2558/2015 2557/2014

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  12,407.2  11,395.8  10,233.5 

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  12,204.4  11,145.6  10,028.1 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  6,954.4  6,525.4  5,556.2 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  6,803.9  6,063.3  5,240.8 

กำาไรจากการรับประกันภัย*** Underwriting Profit*** 331.1 657.7 651.1

รายได้และกำาไรจากการลงทุน Investment Income and Gains on 
Investment

 454.2  464.9  405.2 

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ Profit (Loss) before Income Tax 785.2 1,122.7 1,046.6

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ Net Profit (Loss) 633.2 927.7 855.6

เงินสำารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve  5,967.1  5,553.4  4,959.2 

ส่วนของเจ้าของ Equity  4,955.9  4,564.6  4,142.6 

หนี้สินรวม Total Liabilities  14,992.7  14,099.6  13,433.4 

สินทรัพย์รวม Total Assets  19,948.5  18,664.3  17,576.0 

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2559/2016 2558/2015 2557/2014

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  84.00  77.37  70.21 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share 10.73 15.72 14.50

เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend  Per Share*  4.30  6.30  5.80 

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

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  154.00  174.00  170.50 

ราคาหุ้นตำ่าสุด Lowest  Share Price  128.00 145.00 87.00

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  138.50  152.00  145.00 

ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times) 12.90 9.67 10.00

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน Financial Ratio 2559/2016 2558/2015 2557/2014

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** Capital Adequacy Ratio** 393%** 381% 379%

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net Premium Written 9.1% 14.2% 15.4%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) 3.3% 5.1% 5.0%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) Return on Equity (Average) 13.3% 21.3% 22.0%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times) 302.5% 308.9% 324.3%

หมายเหตุ	 *	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559
	 **	อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ณ	30	กันยายน	2559
	 ***	มีการจัดประเภทรายการบัญชีตามรูปแบบงบการเงินที่ออกใหม่ที่ก�าหนดในประกาศ	คปภ.	และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี
	Remark:	 *	To	be	approved	by	the	2016	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders
	 **	Capital	Adequacy	Raito	under	Risk-Based	Capital	as	at	30	September	2016
	 ***	The	presentation	of	Financial	Statements	in	accordance	with	the	new	format	as	specified	in	the	Notification	of	the	Office	of	Insurance	Commission	and	new	Accounting	
	 	 Standards	as	issued	by	the	Federation	of	Accounting	Professions
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
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ปี 2559 เป็นอีกหน่ึงปีแห่งความท้าทายของภาคธุรกิจประกันภัย 

เราได้เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน หรอื AEC แบบเตม็ตวั ซึง่ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ได้วางนโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้อตุสาหกรรมประกนัชวีติและ

ประกันภัยเข้าไปลงทุนในภูมภิาคอาเซยีนมากขึน้ บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย  

จ�ากัด (มหาชน) ขานรับนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยเราได้เข้าไปร่วมทุนเปิด

บริษัท ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และอยู่ระหว่างด�าเนนิการขออนญุาตเปิดส�านักงานผูแ้ทนที่

ประเทศเมียนมา  นบัเปน็จุดเริม่ตน้ของการขยายฐานการด�าเนนิธรุกจิให้มี

ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินธุรกิจท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ได้น้อมน�าแบบอย่าง 

อันดีงามในการครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมแห่งองค์พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักปรัชญาในการ 

ด�าเนินกิจการขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  

อนัเป็นหวัใจส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจตลอดมา ส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รับการ

ยอมรบัจากลกูค้า คูค้่า และสงัคม ตลอดจนได้มุง่ด�าเนนิงานเพ่ือสร้างสรรค์

ประโยชน์แก่สังคมไทยในหลากหลายภาคส่วน และยังเป็นหนึง่ในองค์กร

ภาคเอกชนทีช่่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็แก่สงัคมไทย และระบบเศรษฐกิจ

การค้าของประเทศอีกทางหนึ่ง

ในปี 2560 รัฐบาลได้ก�าหนดให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

ซึ่งจะเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีดิจิทัล จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีภาคธุรกิจประกันภัย  

ต้องปรับตัวรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ปรับรูปแบบกลยุทธ์

การด�าเนินธุรกิจเพ่ือตอบรับนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลเช่นกัน คาดว่า

จะสามารถช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลา 

ทั้งยังสามารถส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ 

ความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนให้ลูกค้าทุกระดับ สามารถเข้าถึง

บริการประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและทั่วถึง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ยังคงมุ ่งมั่นสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ และให้บริการอย่างมืออาชีพเพ่ือเป็นหน่ึงในใจผู ้บริโภค 

ทุกกลุ่ม เราด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี เพ่ือผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ดังน้ัน เราจะเติบโต

อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ด้วยพ้ืนฐานแห่งความเชื่อมั่นของลูกค้า 

คูค้่า และสาธารณชน ยืนหยัดเป็นองค์กรทีผู่บ้รโิภคให้ความเชือ่ถือไว้วางใจ 

และอบอุ่นใจในทุกกรณี

The year 2016 was another challenging year for Non-Life insurance 

business.  Thailand has fully implemented the ASEAN Economic 

Community or AEC.  The Office of Insurance Commission (OIC) 

has announced a policy which supports and encourages both Life  

and Non-Life insurance business to invest in countries of 

Southeast Asia Region.  Muang Thai Insurance Public Company 

Limited responds to the policy and had formed a joint venture called 

“ST-Muang Thai Insurance Co., Ltd.” in Lao People’s Democratic 

Republic.  Also, it will open a representative office in Myanmar 

which is currently under registration process.  This is considered  

as a good start for the Company in expanding its business to  

international market.

Throughout its operation, the Company had taken the King’s Tenfold 

Moral Code or Tossapit Rajatham used by King Bhumibol  Adulyadej 

in ruling the country as a good example for conducting business, 

for example, applying the virtue of integrity as a key of the business 

operation.  As a result, The Company has been widely accepted 

by customers, business partners and the public and has aimed to 

give benefit various sectors in Thai society.  Also, it is one of private 

organizations which take part in strengthening Thai society and 

economic system.

In 2016, the government has implemented “Thailand 4.0” 

project which Thailand will step into digital era.  So, it is 

necessary that Non-Life insurance industry must prepare for and 

adapt new technologies in the future.  The Company had revised its 

business strategies to be in line with digital technology policy of 

the government.  This adjustment will reduce administration costs, 

work processes and time, develop new insurance products to serve 

customers’ needs and provide good and fast services to customers 

of all level. 

Muang Thai Insurance Public Company Limited has been committing 

to develop new products and provide services professionally 

in order to become number one insurer for every customer. 

We will run the business with integrity and sincerity under the 

Good Corporate Governance for every party’s interest.  The Company 

will grow with sustainability and potential supported and trusted by 

customers, business partners and the public.  We will be an organization  

which every customer trust and always rely on.

นายโพธิพงษ์  ล�่าซ�า
ประธานกรรมการ

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman
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สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Message from the President & Chief Executive Officer
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ตลอดระยะเวลา 9 ปี ของการด�าเนินธุรกิจ บริษัท เมืองไทยประกันภัย 

จ�ากัด (มหาชน) ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่า เราคือบริษัทของคนไทย 

เน้นการบริหารงานด้วยน�้าใสใจจริง ผูกพัน ใส่ใจในวิถีการด�าเนินชีวิตของ

ลูกค้าและสาธารณชน ด้วยการให้บริการที่สนองตอบตรงความต้องการ

ดังสโลแกน “เมืองไทยประกันภัย... ยิ้มได้ เมื่อภัยมา” เรารักษาสัญญา

อย่างมืออาชีพ และคืนก�าไรสู ่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่า 

ทุกย่างก้าวเราจะเติบโตอย่างยั่งยืน เคียงคู่สังคมไทยตลอดไป

รอบปีท่ีผ่านมา บมจ. เมืองไทยประกันภัย ยังคงรักษาต�าแหน่งบริษัท

ประกันวินาศภัย อันดับ 4 ไว้ได้ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น และ

ท้าทาย ท�าให้เราต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน บริษัทฯ วางกลยุทธ์

การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในทุกมิติ โดย 

การบูรณาการทุกปัจจัยเข้าด้วยกัน อาทิ ด้านบุคลากร มีการเพ่ิมพูน

ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน พัฒนาองค์ความรู้ ความคิดและทัศนคติ 

ตลอดจนการเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ ท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาต่อเน่ือง เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงตามทิศทางของตลาดในยุคดิจิทัลซึ่งมีบทบาทมากข้ึนในทุก

อุตสาหกรรม ด้านการบริหารจัดการกระบวนการปฏิบัติงานภายในมีการ

ปรับปรุงให้ขั้นตอนต่างๆ มีความกระชับ ถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด 

ค่าใช้จ่าย นอกจากที่กล่าวมาบริษัทฯ ได้เน้นย�้าในการปลูกฝังค่านิยมของ

องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องความรักสามัคคีในหมู่คณะ ความเป็น 

น�้าหน่ึงใจเดียวกัน ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงใจ การปฏิบัติงานด้วย

ความเสียสละและทุ ่มเท มีความรู ้ความสามารถในระดับมืออาชีพ 

และการท�าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ จนท�าให้

ครองใจลูกค้าได้ในฐานะผู ้ให้บริการท่ีน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ใน 

ทุกสถานการณ์

การก้าวไปข้างหน้าด้วยความเพียรพยายามและพลังใจอันมุ่งมั่นของ 

บมจ. เมืองไทยประกันภัย จะส�าเร็จมิได้หากปราศจากการสนับสนุน

อย่างอบอุ่นล้นหลามจากลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ทุกฝ่าย รวมถึงผู้บริหารและพนักงานทุกคน

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ในปีต่อไปเราจะท�าหน้าที่ให้ดีมากย่ิงข้ึน 

พร้อมสร้างเสริมสมรรถนะให้เมืองไทยประกันภัยเป็นทางเลือกอันดับแรก

ของสาธารณชนเมื่อคิดจะท�าประกันภัย

Throughout 9 years of its operation, Muang Thai Insurance Public 

Company Limited has determined to sincerely provide services 

to customers, build good relationship and understand customers’ 

needs in line with its slogan “Muang Thai Insurance… Smile Over 

Trouble.”  The Company will keep its promises and commit to give 

back to the society constantly.  We believe that every step we take, 

we will grow with sustainability and stay with Thai society forever.

Last year, Muang Thai Insurance Public Company Limited had still 

held 4th rank firmly.  Amidst intense competition and challenge in 

the industry, we had to be prepared in every aspect.  The Company 

had set a strategy to enhance its competitive ability in all dimen-

sions.  It had integrated various improvements and developments 

such as human resources: increasing special knowledge and 

skills, cultivating attitude, learning new technologies to improve 

work efficiency.  The Company had continuously improved its 

information technology to serve changes and trends in the industry 

which digital technology will take more roles in near future and it also 

had improved its internal management on various work processes 

to be more compact, accurate, fast and cost-saving.  Additionally, 

we had implanted the Company’s Core Values to all staff such as 

unity and solidarity in an organization, integrity, sincerity, devotion to 

work, be a professional and do best work.  This made the Company 

won the customers hearts and became a reliable insurer for them.

Moving ahead firmly and coming this far, we cannot succeed without 

all supports from our customers, business partners and all related 

parties including the Company’s executives and staff.  We would like 

to thank all the supporters and we will do better next year.  Muang 

Thai Insurance Public Company Limited will be the first choice among 

Non-Life insurance companies to everyone.

นางนวลพรรณ  ล�่าซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Nualphan  Lamsam
President & Chief Executive Officer
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1. ฝ่ายสนับสนุนงานขายและช่อง
ทางจ�าหน่าย

 Sale & Distribution
 Support Dept.

• ส่วนบรกิารช่องทางขาย
• ส่วนด�าเนนิงานลกูค้า
• ส่วนด�าเนนิการข้อมลูลกูค้า
• ส่วนสนบัสนุนงานขายแบงค์

แอสชวัรนัส์
• ส่วนบรหิารการตลาดแบบตรง
• Sale Service Support Section 
• Operation Support Section 
• Data Operation Support 

Section
• Bancassurance  Operation 

Support Section
• Direct Marketing Section

2. ส�านักส่งเสริมกิจกรรมการขาย
 Sales Promotion Office

1. ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์
องค์กร

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

Section

2. ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 Business Development  

Dept.
• ส่วนพัฒนาช่องทางการตลาด
• ส่วนพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ
• ส่วนวางแผนและออกแบบ

ผลิตภัณฑ์
• Channel Development 

Section
• Network Development 

Section
• Product Design and Planning 

Section

3. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
คณิตศาสตร์ประกันภัย

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

Section 
• Actuarial Services Section

4. ส�านักธุรกิจต่างประเทศ 
International Business Office

5. ส�านักบริหารโครงการกลยุทธ์
องค์กร

 Strategic Project
 Management Office

6. ฝ่ายการตลาด 
Marketing Dept.
• ส่วนบริหารการตลาด
• Marketing Management 

Section

7. 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. ฝ่ายขายธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย

รถยนต์
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ต่างประเทศ
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ต่างประเทศ - รายใหญ่
• ส่วนธุรกิจนายหน้าประกันภัย

ทั่วไป
• Motor Broker Section
• Foreign Broker Business 

Section 
• International Large Broker 

Section
• Non-Motor Section

2. ฝ่ายขายธุรกิจตัวแทน
 Agents Dept.

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 1

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 2

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล 3

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนประกัน
ชีวิตทั่วประเทศ

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาค
ตะวันออกและภาคตะวันตก

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคกลาง
และภาคเหนือ

• ส่วนขายธุรกิจตัวแทนภาคใต้
• ส่วนขายธุรกิจตัวแทน          

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
• Agency Sales Area-Bangkok 

& Metropolitan 1 Section
• Agency Sales Area-Bangkok 

& Metropolitan 2 Section
• Agency Sales Area-Bangkok 

& Metropolitan 3 Section
• Group Agent
• Agency Sales Area-Eastern 

& Western Section
• Agency Sales Area-Central 

& Northern Section
• Agency Sales Area-Southern 

Section
• Agency Sales Area-North 

Eastern Section

กลุ่มงานแบงค์แอสชัวรันส์ 
Bancassurance  

Subgroup

กลุ่มงานธุรกิจนายหน้า
และตัวแทน

Brokerage and 
Agency 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
• ส่วนลูกค้าธุรกิจในเครือ
• ส่วนลูกค้าราชการและสถาบันฯ
• Corporate Section
• Affiliated Business Partner 

Section
• Government and Institute 

Section

2. ฝ่ายขายธุรกิจโครงการพิเศษ
 Special Projects Sales Dept.

• ส่วนลูกค้าธุรกิจขนาดย่อมและ
บุคคล

• ส่วนโครงการพิเศษ
• Special Project Section
• Small Business and Personal 

Line Section

3. ฝ่ายขายธุรกิจรถยนต์
 Motor Partner Dept.

• ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

• ส่วนพันธมิตรธุรกิจรถยนต์
ภูมิภาค

• Motor Partner Sales 
Area-Bangkok & 

 Metropolitan Section 
• Motor Partner Sales 

Area-Region Section

4. ส�านักผลิตภัณฑ์พิเศษ
 Special Products Office

5. ส�านักขายสถาบันการเงิน
 Financial Institutional Sales 

Office

1. ฝ่ายบริหารงานศูนย์บริการ
ลูกค้า

 Customer Service Dept.
• ส่วนบริการลูกค้าส่วนกลาง
• ส่วนบริการลูกค้าส่วนภูมิภาค
• Head Office Services Center 

Section
• Branch Service Center 

Section

2. ฝ่ายปฏิบัติการสนับสนุนสาขา 
Branches Operation Dept.
• ส่วนอาคารสาขา
• ส่วนส่งเสริมงานสาขา
• Branches Building Section
• Branches Support  Section

3. ฝ่ายบริหารศูนย์บริการลูกค้า
ทางโทรศัพท์

 Inbound Call Dept.
• ส่วนบริการลูกค้าทางโทรศัพท์
• ส่วนรับแจ้งอุบัติเหตุ 

และบริการลูกค้า
• ส่วนบริหารจัดการ 

ข้อร้องเรียน
• ส่วนพัฒนาและสนับสนุนการ

บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
• Inbound Call Center Section
• 24 Hour Inbound Call Center 

Section
• Complaint Management 

Section
• Inbound Call Support & 

Quality Assurance Section

4. ส�านักฝึกอบรมการขาย
 Sales Training Office

1. ฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์
 Motor Underwriting Dept.

• ส่วนพิจารณารับประกันภัย
รถยนต์

• ส่วนวิเคราะห์ข้อมูลการ 
รับประกันภัยและบริการ 
ช่องทางขาย

• ส่วนธุรการประกันภัยรถยนต์ 1
• ส่วนธุรการประกันภัยรถยนต์ 2
• ส่วนรับประกันภัยตัวแทน/นาย

หน้า
• 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
• ส่วนบริการสินไหมรถยนต์
• ส่วนอะไหล่
• Compulsory Section 
• Dealer Garage Section 
• Contact Garage Section
• Non Contact Garage and Property 

Section
• Motor Claim Service 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

ฝ่ายบริหารจัดการผลประโยชน์
Benefits Management Dept.

 • ส่วนวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลผลประโยชน์ 
 • ส่วนสนับสนุนการจ่ายผลประโยชน์
 • Benefit  Analysis & Support Section
 • Benefit  Support  Section

1. ฝ่ายตลาดและกลยุทธ์แบงค์
แอสชัวรันส์

 Bancassurance Marketing & 
Strategy Dept.
• ส่วนส่งเสริมการขายและบริหาร

ผลิตภัณฑ์
• ส่วนอบรมผลิตภัณฑ์และ

กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
• Intelligence Promotion 

and Product Management 
Section

• Sales Training and  
Promotion Support Section

2. ฝ่ายขายแบงค์แอสชัวรันส์
บคุคลธนกิจ 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. ฝ่ายขายลกูค้าผู้ประกอบการ
 Institutional Sales Corporate  

Dept.
• ส่วนขายลกูค้าผูป้ระกอบการ 1
• ส่วนขายลกูค้าผูป้ระกอบการ 2
• ส่วนขายลกูค้าขนาดย่อม
• Institutional Sales-Medium 

Section
• Institutional Sales-Small 

Section
• Micro Branches Sales Section

แผนผังการจัดการองค์กร • รายงานประจำาปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)

แผนผังการจัดองค์กร
Organization Chart
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
Chief  Executive Officer/President 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

คณะอ�านวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กลุ่มงานที่ปรึกษาและผู้ช�านาญการทางเทคนิค
Advisors and Technical/Specialist Unit

ส�านักกิจกรรมพิเศษกรรมการผู้จัดการ (CEO)
CEO Office

ส�านักประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
Marine Business Office

สายงาน
ทรัพยากรบุคคล

HR Group สายงานเทคโนโลยี        
และสารสนเทศ

IT Group

สายงานเลขาธิการ
องค์กร

Corporate                
Secretariat Groupกลุ่มงานสินไหม

ประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Claims Subgroup

กลุ่มงานประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Underwriting 

Subgroup

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance 

Subgroup

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
HR Group

สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป
Non-Motor Group

สายงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance Group

1. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความรับ
ผิด-ธุรกิจสถาบันการเงิน

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

ประกอบการและสาขา
• ส่วนรับประกันอัคคีภัย ลูกค้าประกอบ

การและสาขา
• ส่วนรับประกันภัยทรัพย์สินลูกค้าแบงค์

แอสชัวรันส์
• ส่วนรับประกันภัยลูกค้าแบงค์ 

แอสชัวรันส์บุคคลธนกิจและอัคคีภัย
ลูกค้าแบงค์แอสชัวรันส์

• 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 

• Kbancassurance Retail Underwriting 
Section

2. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความ 
รับผิด-ธุรกิจลูกค้าสถาบัน

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

3. ฝ่ายประกันภัยทรัพย์สินและความ 
รับผิด-ธุรกิจตัวแทนและนายหน้า

 Property & Casualty Underwriting  
Dept.-Agent & Broker Business
• ส่วนธุรกิจนายหน้า-ต่างประเทศ
• ส่วนธุรกิจนายหน้าทั่วไป
• ส่วนธุรกิจตัวแทนกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 1
• ส่วนธุรกิจตัวแทนกรุงเทพฯและ

ปริมณฑล 2
• ส่วนธุรกิจตัวแทนภูมิภาคและกิจการ

สาขา
• Foreign Broker Business Section
• General Broker Business Section
• Agency Section-Bangkok & 

Metropolitan 1
• Agency Section-Bangkok & 

Metropolitan 2
• Agency Section-Provincial & 

Branch Business

4. ฝ่ายประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 Accident & Health Underwriting Dept.

• ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ ธุรกิจสถาบัน
การเงินและประกันสุขภาพ

• ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ ธุรกิจตัวแทน
และนายหน้า

• ส่วนประกันภัยอุบัติเหตุ ธุรกิจทั่วไป
• Accident Underwriting - Financial 
 Institute Business & Health 
 Underwriting Section
• Accident Underwriting - Agent &
 Broker Business Section
• Accident Underwriting - General
 Business Section
5. ฝ่ายประกันภัยต่อ

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

6. ส�านักสนับสนุนงานธุรกิจ 
รับประกันภัยทั่วไป

 Non-Motor Underwrite Support Office

1. ฝ่ายสินไหมประกันภัยทรัพย์สิน
และเบ็ดเตล็ด

 Property & Miscellaneous 
Claims Dept.
• ส่วนสินไหมประกันภัยสถาบัน

การเงิน
• ส่วนสินไหมประกันภัย 

ธุรกิจนายหน้าและตัวแทน
• ส่วนสินไหมประกันภัย 

ธุรกิจตรง 
• ส่วนสินไหมประกันภัย 

ทางทะเลและขนส่ง
• ส่วนสินไหมประกันภัย 

ความรับผิดและผลิตภัณฑ์
พิเศษ

• ส่วนสนับสนุนงานสินไหมและ
เรียกร้อง

• 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. ฝ่ายสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ
และสุขภาพ

 Personal Accident & Health 
Claims Dept.
• ส่วนบรกิารสนิไหมผูเ้อาประกันภยั
• ส่วนบริการสินไหมเครือข่าย
• ส่วนบริการสินไหมเสียชีวิต 

ทุพพลภาพ
• ส่วนตรวจสอบสินไหม
• Reimburse Claims Section
• Network  Management   

Claims Section
• Death & Disablement Claims 

Section 
• Personal Accident & Health
 Investigation 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.

• ส่วนการเงินรับงานช่องทางการ
จ�าหน่ายอื่นๆ

• ส่วนการเงินรับงาน 
แบงค์แอสชัวรันส์ 
และโครงการพิเศษ

• ส่วนสนบัสนนุงาน การเงินรบั
• ส่วนการเงินจ่าย
• Financial Services- 

Receivables: Multi  
Channels Section

• Financial Services- 
Receivables Bancassurance  
& Special Project Section

• Financial Receivables 
Support Section

• Financial Services-  
Payments Section

1. ส�านักงานพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ

 IT Development Office

2. ส�านักงานปฏิบัติการสารสนเทศ
 IT Operation Office

3. ส�านักงานบริการเทคโนโลยี
 IT Services Office

4. ส�านักงานวางแผนและกลยุทธ์
เทคโนโลยีและระบบสารสนทศ

 IT Strategy & Planning Office

5. ส�านักงานบริการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร 
Management Information 
System Service Office

6. ส�านักวิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ
 Business Analyst  Office

1. ฝ่ายบริหารจัดการ 
เบี้ยประกันภัย

 Premium Management Dept.
• ส่วนบริหารจัดการ 

เบี้ยประกันภัยธนาคาร
• ส่วนบริหารจัดการ 

เบี้ยประกันภัยสถาบัน
• ส่วนบริหารจัดการ 

เบี้ยประกันภัยตัวแทน
• ส่วนบริหารจัดการ 

เบี้ยประกันภัยนายหน้า
• ส่วนสนับสนุนงานบริหารจัดการ

เบี้ยประกันภัย
• 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
• ส่วนปฏิบัติการเงินลงทุนและ

สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ
• Fixed Income and Deposit 

MGT Section
• Equities MGT Section
• Fund Operation and MIS 

Support Section

3. ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กร
 Risk Management Dept.

• ส่วนบริหารความเสี่ยงด้านการ
ลงทุนและการประกันภัย

• ส่วนบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ

• Investment and Insurance 
Risk Management Section

• Operational Risk  
Management Section

4. ส�านักพัฒนากระบวนการ
 Process Development Office

1. ส�านักกรรมการผู้จัดการ
 President Office

• ทีมประสานงานและรับผิดชอบ
กิจการภายในองค์กร

• ทีมประสานงานและรับผิดชอบ
กิจการภายนอกองค์กร

• ทีมประสานงานและรับผิดชอบ
กิจกรรมด้าน สังคม การเมือง 
และการศึกษา    

• ทีมเลขานุการผู้บริหาร
• Internal Activity Coordination
 Team
• External Activity
 Coordination Team
• Social, Political and 
 Educational Activity 
 Coordination Team
• Executive Secretary Team

2. ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 Corporate Communication 

Dept.
• ส่วนออกแบบสื่อโฆษณา
• ส่วนกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์

องค์กร
• ส่วนกิจกรรมเพื่อการตลาด
• ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม 

ขององค์กร
• ส่วนประชาสัมพันธ์ภายใน 

และภายนอก
• ส่วนโฆษณาและสนับสนุน

องค์กร
• Graphic Design Section
• Corporate Event Section
• Marketing Event Section
• Corporate Social  Responsi-

bility Section
• Internal and External PR 

Section
• Advertising and Corporate 

Support  Section
3. ส�านักเลขานุการบริษัท
 Company Secretary Dept.

• ทีมหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• ทีมส่งเสริมงานกรรมการและ
 ผู้บริหาร
• ทีมนักลงทุนสัมพันธ์
• ทีมการแปลและงานล่าม
• Securities and Shareholder 

Team
• Director and Executive 

Supporting Team
• Investor Relations Team
• Translation and Interpretation 

Team

4. ฝ่ายธุรการ 
Administration Dept.
• ส่วนบริหารอาคาร
• ส่วนวิศวกรรมระบบ 
• ส่วนงานพิมพ์กรมธรรม์
• ส่วนบริหารเอกสารและบริการ
• ส่วนจัดซื้อ
• Building Management 

Section
• System Engineering Section
• Printing Pool Section
• Office Management and 

Maintenance Section
• Procurement Section

4. ฝ่ายกฎหมาย
 Legal Dept.

• ส่วนฟ้องคดี
• ส่วนบังคับคดี
• ส่วนนิติกรรมสัญญา
• ส่วนเก็บเอกสารส�าคัญ
• Litigation Section
• Execution Section
• Juristic and Contract  

Section
• Custodian Section

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Dept.

• ส่วนตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป
• ส่วนตรวจสอบด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
• Operation Audit  Section
• IT Audit Section
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ฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล
• ส่วนก�ากับกฎระเบียบ
• ส่วนป้องกันการทุจริตและก�ากับการปฏิบัติ

ตามนโยบายสารสนเทศ

Compliance and Corporate 
Governance Dept.

• Compliance Section
• Fraud Prevention and Information Security 

Control Section



คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

นายโพธิพงษ์  ล่ำาซำา 
ประธานกรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Temple University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 1,338,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.268
  • คู่สมรส 441,375 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.748
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทย
ประกนัชวิีต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ 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 • His 1,338,001 Shares equivalent to 2.268%
   • Spouse 441,375 Shares equivalent to 0.748%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Muang Thai Life  
Assurance Plc. • Chairman, Phatra Leasing Plc. • Chairman, Sermsuk Plc. 
• Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai 
Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd.
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Mr. Jingjai  Hanchanlash
Vice Chairman

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

นายชิงชัย  หาญเจนลักษณ์
รองประธานกรรมการ

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัย CAEN ประเทศ
ฝรั่งเศส
การอบรมหลักสูตรกรรมการ• หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 30 กรกฎาคม 2557
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ  – 
  • คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ ศูนย์เลสิค
และรักษาสายตารัตนิน – กิมเบล • ประธานกรรมการ บริษัท นีท แอนด์ ที จ�ากัด  
• รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ลอ็กซเล่ย์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บรษิทั 
เอเซยีน ไฟย์โตซูตคิอลส์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอสิระ บรษิทั ไทยวาฟูดโปรดกัส์  
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด  
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท สปี ออยล์ แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ 
บริษัท ฮามิลการ์ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย • ประธานร่วม
สภาธุรกิจไทย – สหภาพยุโรป • ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส  
• ประธานกิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจกลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขง • ผู้อ�านวยการ ศูนย์
กฎหมายภูมิภาคแม่น�้าโขง • กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  
• นายกสมาคมฝรั่งเศส • กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศจาเมกา ประจ�าประเทศไทย • 
ประธานกรรมการบรหิาร มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย • กรรมการ สภามหาวิทยาลยั
นครพนม •  กรรมการประเมนิผล กระทรวงการต่างประเทศ • กรรมการผูท้รงคณุวุฒิ 
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) • กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า • 
กรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ(สวทช.)  
• ท่ีปรกึษา ส�านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรูแ้ละคุณภาพเยาวชน  • กรรมการ 
มูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย • กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา • กรรมการ มูลนิธิสถาบัน
ต่างประเทศสราญรมย์ • กรรมการ มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ • สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ • ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลจักษุรัตนิน • ประธานกรรมการ 
บริษัท ล็อกซแพค จ�ากัด 
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นางนวลพรรณ  ล่ำาซำา
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการคณะอำานวยการบริหาร

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาการจัดการการศึกษา Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) 2548
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 1 มีนาคม 2553
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 941,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5950
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กงสลุกิตติมศักด์ิ สาธารณรฐัลทัิวเนยี  
ประจ�าประเทศไทย • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ์
ของชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ • กรรมการ หอการค้าไทย • กรรมการ บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระและกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทน สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) • ท่ีปรกึษากรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท 
เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป 
โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) จ�ากัด • ที่ปรึกษา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

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

Education • M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston  
University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 2005
Date of Appointment  • March 1, 2010
No. of Shares • Her 941,078 Shares equivalent to 1.5950%
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Honorary consul, The republic 
of Lithuania for Thailand • 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.  
• Director, Nava Nakorn Plc.• Independent Director and Member of  
Remuneration Committee, Thai Institute of Director (IOD) • Advisor to the 
President, Muang Thai Life Assurance Plc. • Advisor, Muang Thai Real 
Estate Plc • Advisor, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Honorary 
Chairman, Saint Sonore (Bangkok) Co., Ltd. •Advisor to the President, The 
National Legislative Assembly

นางสุจิตพรรณ  ล่ำาซำา
กรรมการ และประธานคณะอำานวยการบริหาร

การศกึษา • ปรญิญาโท (เกียรตนิยิม) สาขาเศรษฐศาสตร์ Cambridge University  
ประเทศอังกฤษ • ปริญญาโท สาขาการจัดการ Massachusetts Institute of  
Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
2547 • หลกัสตูร Executive Program, Standford Graduate school of Business, 
Standford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 630,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0678 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงองค์กร ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการ และประธานคณะอ�านวยการบริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
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. (Honors) (Economics), Cambridge University,U.K
• M.S. (Management), Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation  
Program (DAP) 2004 • Executive Program, Standford Graduate school of 
Business, Standford University, U.S.A.
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • Her 630,000 Shares equivalent to 1.0678% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman & 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. 
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Mr. Sara  Lamsam
Director & Executive Director

Education • Master of Science in Administration, Boston University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) 2000 • Advanced Management Program, Harvard Business School, 
U.S.A. • Global Business Leaders Program, LEAD Business Institute, a 
partner of Cornell University, U.S.A.
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • His 967,326 Shares equivalent to 1.6395%
 • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • President and Chief Executive 
Officer, Muang Thai Life Assurance Plc. • Chief Executive Officer and 
Director, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chief Executive Officer and 
Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director & Chairman of Executive 
Committee & Member of Nomination and Remuneration Committee, Phatra 
Leasing Plc. • Director & Member of the Risk Management Committee, 
KASIKORNBANK Plc. • Director, Muang Thai Real Estate Plc. • Independent 
Director, Thai Reinsurance Plc. • Director, Muang Thai Group Service 
Co., Ltd. • Director, Muang Thai Asset Co., Ltd. • Director, Thailand 
Insurance Institute (TII) • Vice President (Marketing), The Thai Life Assurance  
Association (TLAA) • President, Thai Financial Planner Association • Chairman, 
The Federation of Thai Insurance Organizations • Director, Group of 
Finance and Investment, Board of Trade of Thailand • 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 • Member, Board 
of Trustee, Bangkok University • 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) 
• President, The Thai Life Assurance Association (TLAA) • Director, TRIS 
Corporation Limited • Director, TRIS Rating Co., Ltd. • Director, Treasure 
Our Elephants Preservation Fund

นายสาระ  ล่ำาซำา
กรรมการ และกรรมการคณะอำานวยการบริหาร

การศึกษา • Master of Science in Administration, Boston University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2543 • หลกัสตูร Advanced Management Program, Harvard Business School, 
ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Global Business Leaders Program, LEAD 
Business Institute, a partner of Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 967,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.6395
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการผู้จัดการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการ บรษิทั เมืองไทย กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากัด • ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จ�ากัด 
(มหาชน) •  กรรมการ และกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การ ธนาคาร 
กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการอสิระ บรษิทั ไทยรบัประกันภยัต่อ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ากัด • 
กรรมการ บรษิทั ที.ไอ.ไอ. จ�ากัด (สถาบนัประกันภัยไทย) • อปุนายกฝ่ายการตลาด 
สมาคมประกันชวิีตไทย • นายกสมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย • ประธานสภาธุรกิจ 
ประกันภัยไทย • กรรมการ สมาคมการค้ากลุม่การเงนิและการลงทนุ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย • ท่ีปรึกษาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  
• ทีป่รกึษาสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย • กรรมการบรหิาร Young President’s  
Organization (Thailand) • กรรมการ มลูนธิิ พล.ต.อ.เภา สารสนิ (ชือ่เดิม มลูนิธิป้องกัน
และปราบปรามยาเสพตดิ) • กรรมการ อ�านวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพ่ือความ
มั่นคงของชาติ • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ • ที่ปรึกษาสมาคมจิตวิทยา
ความมัน่คงแห่งประเทศไทย •กรรมการบรหิาร มลูนธิิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรม
ราชนูิปถัมภ์ • กรรมการท่ีปรกึษา สถาบนัอนาคตไทยศกึษา • กรรมการอ�านวยการ 
ประจ�าสถาบันวิจัยสังคม (ผู ้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่•กรรมการ  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย •  กรรมการ สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย • ท่ีปรกึษา 
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ • กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย • นายกสมาคม 
ประกันชีวิตไทย • กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด • กรรมการ บริษัท  
ทริส เรตติ้ง จ�ากัด • กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

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 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะ
กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  
• ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ ์หอการค้าไทยรสัเซยี • กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะ
กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง • กรรมการ สภาธุรกิจ
ไทย – สหภาพยุโรป (EU) • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จ�ากัด 
• กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD) • รองประธาน สภาธุรกิจไทย – รัสเซีย • กรรมการ อนุกรรมการกิจการ
ยุโรป 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 • Honorary Advisor, The Committee on  
Economics, Monetary Affairs and Finance, The National legislative Assembly 
(NLA) • Member of the Thai – EU Business Council • Honorary 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

นายบรรยง  พงษ์พานิช
กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) 2559 • หลักสูตร Anti – Corruption for Executive 
Program (ACEP) 2555 • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 2548 
• หลักสูตรThe Role of Chairman (RCM) 2544
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 18 มิถุนายน 2551
จ�านวนหุ้น • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร ธนาคารเกียรตนิาคนิ จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ทุนภัทร 
จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ดิเอราวัณ 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อ 
การพัฒนาประเทศไทย • กรรมการสภาทีป่รกึษา สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถัมภ์• กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุ 
พุทธทาส อินทปัญโญ • กรรมการคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ • ที่ปรึกษา  
คณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

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 • Corporate Governance for 
Capital Market Intermediaries Program (CGI) 2016 • 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, 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. • Director & Executive 
Director, Thailand Development Research Institute (TDRI) • 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 • Member, the National Anti-Corruption Commission • Member, 
The State Enterprise Policy Office • Advisor, The Advisory Council to the 
Prime Minister

020 คณะกรรมการบริษัท • รายงานประจำาปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)



นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร 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 รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจเม้นท์  
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ไดเร็ค  
ทราเวล จ�ากัด • อนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา • 
กรรมการลงทุน สภากาชาดไทย • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร 
สถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุน วุฒิสภา • กรรมการ บริษัท 
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส 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 • Director Accreditation 
Program (DAP) 2014
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 Security Guard 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 • รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บรษิทั 
เมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากัด (มหาชน) • Chief Actuary บริษทั เมอืงไทยประกันชวิีต 
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.
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการ และเลขานุการคณะอำานวยการบริหาร

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) • เหรญัญิก มลูนธิิศษิย์เก่ามหาวิทยาลยั
วิสคอนซนิประเทศไทย • กรรมการ คณะกรรมการการบญัช ี- การเงนิ และการลงทุน 
สมาคมประกันวินาศภัยไทย • กรรมการ สมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่ง และกรรมการ
คณะอำานวยการบริหาร

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate 
School of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) 2559  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2556 • หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 2553 • หลักสูตร Role of Compensation Com-
mittee (RCC) 2553 • หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard 
Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
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 
บรษิทั เมอืงไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
• หัวหน้าคณะท่ีปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย 
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • อนุกรรมการ
เตรยีมก�าลงัคนภาครฐั ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน • กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
• รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ศนูย์วิจยั
กสกิรไทย 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 • Role of Chairman Program (RCP) 
2016 • Director Certification Program (DCP) 2013 • Director Accreditation Pro-
gram (DAP) 2010 • Role of Compensation Committee (RCC) 2010 • Advanced 
Management Program, Harvard Business School, U.S.A.
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Shares • 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. 
• Director, B.Grimm Power Plc. • 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

022 คณะกรรมการบริษัท • รายงานประจำาปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)



นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

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
การคลัง • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ • กรรมการ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลยีม จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย • กรรมการ บรษิทั 
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด • กรรมการ ธนาคารกรุงไทยจ�ากัด (มหาชน) • 
กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด

Mr. Krisada  Chinavicharana
Independent Director & Member of the Nomination and 
Remuneration Committee

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 • Member, National Reform Steering Assembly • 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

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

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

Education • M.S. (Finance), West Coast University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation 
Program (DAP) Class 39 / 2005
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 10,000 Shares equivalent to 0.0169% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director, Executive Director 
and Coal Business Director, Lanna Resources Plc. • President Director, 
PT. Singlurus Pratama • President Director, PT. Lanna Mining Services 
• President Director, PT. Lanna Harita Indonesia • Director, United Bulk 
Shipping Pte. Ltd.
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นายแฟรงค์  โยฮาน  เจอร์ราด  แวน  แคมเพน 
กรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย University of Amsterdam, 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ • ปริญญาโท สาขาการตลาด Tilburg University, ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ •  Fellow of Dutch Actuarial Association • Fellow of Actuarial 
Society of Hong Kong
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 27 เมษายน 2559
จ�านวนหุ้น • ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง 
จ�ากัด • Director, AGEAS Insurance Company (Asia) Limited • Director & 
Chief Commercial Officer, AGEAS Asia Holdings Limited • Director, AGEAS 
Insurance Company (Asia) Limited • Director, East West Life Insurance 
Corporation • Director, Etiqa Insurance Pte Ltd. • Director, Etiqa Life 
International (L) Ltd. • Director, Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd. • Director, 
Etiqa Takaful Berhad • Director, Etiqa Insurance Berhad

Mr. Frank  Johan  Gerard  Van  Kempen 
Director 

Education • Master of Actuarial Science, University of Amsterdam, The  
Netherlands • Master of Marketing, Tilburg University, The Netherlands 
• Fellow of Dutch Actuarial Association • Fellow of Actuarial Society of 
Hong Kong 
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • April 27, 2016
No. of Shares • None
Working Experience over Past 5 Years • Director, Muang Thai Holding 
Co., Ltd. • Director, AGEAS Insurance Company (Asia) Limited • Director 
& Chief Commercial Officer, AGEAS Asia Holdings Limited • Director, 
AGEAS Insurance Company (Asia) Limited • Director, East West Life Insurance 
Corporation • Director, Etiqa Insurance Pte Ltd. • Director, Etiqa Life 
International (L) Ltd. • Director, Etiqa Offshore Insurance (L) Ltd. • Director, 
Etiqa Takaful Berhad • Director, Etiqa Insurance Berhad 

นายกฤษฎา  ล่ำาซำา
กรรมการ

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ Oregon State University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น • ตนเอง 39,215 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0665 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการ บรษิทั เอส เอฟ 
คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัท ทรัพย์ละออ จ�ากัด • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท ออโต้บลิส จ�ากัด • รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ�ากัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 
• รองประธานกรรมการ บริษัท พฤกษาคลินิก จ�ากัด • กรรมการ บริษัท พฤฒิธาดา 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทวีปราโมทย์ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการก�ากับดูแลกิจการ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • รองกรรมการ 
ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
หลักทรัพย์กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ลิสซิ่ง 
กสิกรไทย จ�ากัด

Mr. Krisada  Lamsam
Director

Education • M.A., Oregon State University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program  
(DAP)
Date of Appointment • February 24, 2016
No. of Shares • His 39,215 Shares equivalent to 0.0665% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, SF Corporation Plc. 
• Chairman, Meister Technik Co., Ltd. • Chairman, Sab La Or Co., Ltd. • 
Chairman, Auto Bliss Co., Ltd. • Vice Chairman, Muang Thai Life Assurance 
Plc. • Vice Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Vice Chair-
man, Pruksa Clinic Co., Ltd. • Director, Pruetthada Co., Ltd. • Director, 
Thaveepramoth Co., Ltd. • 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. 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board of Directors

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

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

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

นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Mrs. Jittakarn  Chandraviroj
Advisor to the Board of Directors

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

นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Ms. Chupun  Gowanit
Advisor to the Board of Directors 
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	 นายโพธิพงษ์			ลํ่าซํา
  ประธานกรรมการ
 Mr. Photipong   Lamsam
 Chairman

	 นางสุจิตพรรณ			ลํ่าซํา 
	 ประธานคณะอํานวยการบริหาร  
 Mrs. Sujitpan   Lamsam
 Chairman of Executive Committee

	 นางนวลพรรณ			ลํ่าซํา
 กรรมการผู้จัดการ
	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 Mrs. Nualphan   Lamsam
 President and Chief Executive Officer

1

3  นายสาระ			ลํ่าซํา
	 กรรมการบริหาร	
 Mr. Sara   Lamsam
 Executive Director

4  นายสมเกียรติ			ศิริชาติไชย
	 กรรมการบริหาร	
 Mr. Somkiat   Sirichartchai  
 Executive Director

5

2
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ผู้บริหารระดับสูง
The Executives
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 พลตํารวจเอกอชิรวิทย์			สุพรรณเภสัช 
	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	 	
 Pol.Gen. Ajiravid   Subarnbhesaj  
 Advisor to the President

4 	 นายประเสริฐสุข		ลํ่าซํา
	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 Mr. Prasertsuk   Lamsam 
 Advisor to the President

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

6

 นางวรรณพร			พรประภา
	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	 	
 Mrs. Wannaporn   Pornprapa  
 Advisor to the President

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

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

9

 นายยุตติ			ลํ่าซํา
	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ	 	
 Mr. Yutti   Lamsam
 Advisor to the President

1  นายภูมิชาย			ลํ่าซํา
					ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 Mr. Poomchai   Lamsam  
 Advisor to the President

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

3

 บริษัท	สํานักงานกฎหมาย	ปุณยฤทธิ์	จํากัด
	 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
 Punyariddhi Law Office Co., Ltd.
 Advisor to the President

10

027

ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Advisor to the President
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นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตร ีสำขำกำรบัญช ีจำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ปรญิญำ 

โทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงนิและกำรบญัช ีจำก University of Wisconsin–Madison  

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ส�ำเร็จหลักสูตรกำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 78  

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หลักสูตร “วิทยำกำรประกันภัย 

ระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จำกสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำนคณะ 

กรรมกำรก�ำกับและส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผ่ำนกำรอบรม 

โครงกำรสร้ำง “CEO มอือำชพี” รุน่ 2/2551 โดยสถำบนับณัฑิตพัฒนบรหิำรศำสตร์  

ร ่วมกับสถำบันเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย์ สภำอุตสำหกรรมแห่ง 

ประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550

Mrs. Puntrika  Baingern
Director & Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Chulalongkorn  

University, Master of Business Administration in Finance & Accounting from  

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

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

Thailand Insurance Leadership Program Class 4 from Office of Insurance  

Commission (OIC), “Professional CEO” Batch 2 Organized by NIDA, The  

Human Capacity Building Institute, The Federation of Thai Industries (FTI),  

and MAI.  Joined the Company in 2007.

นางจิตกานต์  จันทรวิโรจน์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำสื่อสำรมวลชนจำก Boston University ประเทศ 

สหรัฐอเมริกำ ผ่ำนกำรอบรม Mini MBA จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ หลักสูตร  

Senior Executive Program จำกสถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ แห่ง 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรกำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท 

(DCP) รุ่นที่ 4 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย เป็นกรรมกำร บมจ. 

เมืองไทยแมเนจเม้นท์ เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541

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.

ผู้บริหารสายงาน	และผู้ชํานาญการ
Executive Officers
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นายธนากร  ปุรณะพรรณ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง ผ่ำน

กำรอบรม Alois Alzheimer Scholarship ของบริษัท Munich Re ประเทศเยอรมนี  

และหลักสูตร Mini MBA จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 

กำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 14 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 

บริษัทไทย เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ 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�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรเงินกำรธนำคำร จำกมหำวิทยำลัย 

ธรรมศำสตร์ ปริญญำโท สำขำกำรบริหำรงำนควำมเสี่ยงและกำรประกันภัย และ 

สำขำกำรเงนิ กำรลงทนุและกำรธนำคำร จำก University of Wisconsin–Madison  

ประเทศสหรัฐอเมริกำ, Associate in Risk Management (ARM) จำก Insurance  

Institute of America ประเทศสหรฐัอเมรกิำ, Associate of the Insurance Institute  

of New Zealand (AIINZ) ประเทศนิวซแีลนด์, Associate of the Chartered Insurance  

Institute (ACII) ประเทศอังกฤษ, Chartered Property Casualty Underwriter  

(CPCU) จำก American Institute for Property & Liability Underwriters ประเทศ 

สหรฐัอเมรกิำ, Fellow of the Insurance Institute of New Zealand (FIINZ) ประเทศ 

นิวซีแลนด์, Fellow of the Chartered Insurance Institute (FCII) ประเทศอังกฤษ,  

เป็น Chartered Insurer ของ Chartered Insurance Institute ประเทศองักฤษ, ผ่ำน 

กำรอบรม Advance Reinsurance จำก Swiss Reinsurance Company ประเทศ 

สวิตเซอร์แลนด์ เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ 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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นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สำขำบริหำร

กำรเงิน จำกวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน จำก  

Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกำ และปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร ์

มหำบัณฑิตทำงรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จำกสถำบัน 

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) และปริญญำเอก วิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต  

สำขำธุรกิจเทคโนโลยีและกำรจดักำรนวตักรรม จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั ผ่ำนกำร 

อบรมหลักสูตร “วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 5 จำกสถำบันวิทยำกำร 

ประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย (คปภ.) หลกัสตูร IMDP รุน่ 13 สมำคมประกันวินำศภยัและจฬุำลงกรณ์ 

มหำวิทยำลัย เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2551

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 Office of Insurance  

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

class 13 Course organized by The General Insurance Association and  

Chulalongkorn University.  Joined the Company in 2008.

นายวาสิต  ล่ำาซำา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ จำก Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผ่ำนกำร 

อบรม The Insurance Professional Program Fit for Management จำก SITC  

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์, หลักสูตร “วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 3  

จำกสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ 

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2542

Mr. Wasit  Lamsam
Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Engineering from Chulalongkorn  

University and Master Degree in Business Administration from Lehigh  

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

for Management from SITC, Switzerland, Thailand Insurance Leadership  

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

Company in 1999.
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นางชะตาบุญ  คูเปี่ยมสิน
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำธุรกิจกำรศึกษำ เกียรตินิยมอันดับ 2 จำก

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสำนมิตร) ปริญญำโททำงกำรศึกษำ สำขำ 

Vocational Education จำก Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ผ่ำนกำรอบรม “กฎหมำยฉบับแก้ไข... มิติใหม่ประกันภัยไทย” “กฎหมำยและ

ระเบียบปฏิบัติส�ำหรับเลขำนุกำรบริษัท” “เกณฑ์ใหม่ตำมผลบังคับใช้ของ พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์ฯ” “What the Board Should Expect from the Company Secretary” 

เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ 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.

นายอภิธร  อมาตยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ 

ปริญญำโท สำขำกำรตลำด จำก New Hamshire College Graduated School  

of Business ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร Prudential Group  

Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior Management  

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

Experiences Programme จำกบริษทั พรูเด็นเชยีล ประกันชวิีต (ประเทศไทย) จ�ำกัด  

(มหำชน) และ Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนำคำร 

สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด จ�ำกัด หลกัสตูร “วทิยำกำรประกันภัยระดบัสงู” (วปส.) รุน่ 6 

จำกสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ 

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ 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, Thailand Insurance Leadership  

Program Class 6 from Office of Insurance Commission (OIC).  Joined  the  

Company in 2011.
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นางสาวพรรณี  ปิติกุลตัง
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) จำกมหำวิทยำลัยอัส

สมัชญั (ABAC) ปรญิญำโท บรหิำรธุรกิจ สำขำกำรจดักำรท่ัวไป จำกสถำบนับณัฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) ผ่ำนกำรอบรม 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�ำงำนกับบริษัทฯ 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 (NIDA).  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.

นายประวิทย์  จิมากร
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีบญัชบัีณฑิต จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ปรญิญำโท 

 MIS จำก Eastern Michigan University สหรฐัอเมรกิำ ผ่ำนกำรอบรม Mini Master 

of Software Engineering Program จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เริ่มท�ำงำน

กับบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2559

Mr. Prawith  Jimakorn
Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Thammasat University, 

Master of Science Computer based Information System from Eastern Michigan  

University, U.S.A.  Completed Mini Master of Software Engineering Program 

from Kasetsart University.  Joined the Company in 2016.
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1 นายบดินทร์  เจียไพบูลย์ / Mr. Bordin  Chiaphaibool 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส • ผู้บริหำรกลุ่มงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่นๆ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
Deputy Executive Vice President • Head of Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

2 นางเอมอร  จิรเสาวภาคย์ / Mrs. Aem-orn  Jirasaowaphark 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส • ผู้บริหำรกลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
Deputy Executive Vice President • Head of Non–Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

3 นางสาววงเดือน  มีเพียร / Ms. Wongduan  Meepien 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส • ผู้บริหำรกลุ่มงำนธุรกิจนำยหน้ำและตัวแทน • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
Deputy Executive Vice President • Head of Brokerage and Agency Subgroup • Sales and Distribution Group

4 นายยุทธนา  สุวรรณประดิษฐ์ / Mr. Yuttana  Suwanpradit 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยก�ำกับและส่งเสริมบรรษัทภิบำล และเลขำนุกำรบริษัท 
Deputy Executive Vice President • Head of Compliance and Corporate Gevernance Department and Company’s Secretary

5 นายนเรศ  นีลพงษ์ / Mr. Nares  Neelapong 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรกลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
First Senior Vice President • Head of Motor Claims Subgroup • Motor Group

6 นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า / Ms. Somsri  Tangsifah 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยกฎหมำย • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group

7 นายสมพงษ์  อภิชัยยิ่งยอด / Mr. Sompong  Apichaiyingyod 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรผลประโยชน ์
First Senior Vice President • Head of Benefits Management Department

8 นางฉันทนา  คฤหาสน์สุวรรณ / Mrs. Chantana  Karuehardsuwan 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สินและควำมรับผิด-ธุรกิจสถำบันกำรเงิน • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department–Financial Institute Business • Non–Motor Underwriting Subgroup  
• Non–Motor Group

9 นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร / Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Accident & Health Underwriting Department • Non–Motor Underwriting Subgroup • Non–Motor Group

10 นายมานิตย์  อดิศัยเจริญกิจ / Mr. Manit  Adisaicharoenkich 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยรับประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
First Senior Vice President • Head of Motor Underwriting Department • Motor Group

ผู้บริหารฝ่าย	และผู้ชํานาญการ
Head of Department & Principal
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11 นายเกริกไกร  วิทยาสงเคราะห์ / Mr. Krirkkrai  Vittayasongkhor 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร  
First Senior Vice President • Head of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group

12 นางรัชนีกร  มีสมมนต์ / Mrs. Rachaneekorn  Meesommont 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Senior Vice President • Head of President Office • Corporate Secretariat Group

13 นายธนชนม์  โอภาเฉลิมพันธุ์ / Mr. Thanachon  O-Pachalermphan 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Senior Vice President • Head of Property & Miscellaneous Claims Department • Non–Motor Claims Subgroup • Non–Motor Group

14 นายมนตรี  พงษาชัย / Mr. Montree  Pongsachai 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยส�ำรวจภัยรถยนต์ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
Senior Vice President • Head of Surveyor Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

15 นายอภิณัฐ  คีตะพันธ์สังวรณ์ / Mr. Apinut  Ketapansungworn 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สินและควำมรับผิด-ธุรกิจลูกค้ำสถำบัน • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department–Corporate Business • Non–Motor Underwriting Subgroup  
• Non–Motor Group

16 นายวสิทธิ์  ลำ่าซำา / Mr. Vasit  Lamsam  
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยรถยนต์ 1 • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
Senior Vice President • Head of Motor Claims 1 Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

17 นายพิสิต  อ่อนคล้าย / Mr. Pisit  Onclai 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 
Senior Vice President • Head of Inbound Call Department • Sales Support Group

18 นายยุทธการ  บุญลาโภ / Mr. Yuthakarn  Boonlapo 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรส�ำนักขำยสถำบันกำรเงิน • กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่นๆ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
Senior Vice President • Head of Financial Institutional Sales Office • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

19 นายกฤษฎา  ตั้งเจริญ / Mr. Kritsada  Tangcharoen 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยลูกค้ำผู้ประกอบกำร • กลุ่มงำนแบงค์แอสชัวรันส์ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
Senior Vice President • Head of Institutional Sales Corporate Department • Bancassurance Subgroup • Sales and Distribution Group

20 นายสุพจน์  สถิรพิพัฒน์กุล / Mr. Supoat  Satirapipatkul 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรส�ำนักงำนปฏิบัติกำรสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
Senior Vice President • Head of  IT Operation Office • IT Group
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21 นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล / Mr. Visit  Asaitrumkul 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยแบงค์แอสชัวรันส์บุคคล ธนกิจ 2 • กลุ่มงำนแบงค์แอสชัวรันส์ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
Senior Vice President • Head of Bancassurance Retail Sales 2 Department • Bancassurance Subgroup • Sales and Distribution Group

22 นางสาวรัชดา  พานิชนาวา / Ms. Rachada  Panichanava 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรส�ำนักบริหำรโครงกำรกลยุทธ์องค์กร • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 
Senior Vice President • Head of Strategic Project Management Office • Corporate Strategy & Business Development Group

23 นางสาวสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์ / Ms. Sunee  Srisuktaveerat 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยบัญชี • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
Senior Vice President • Head of Accounting Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting&Finance Group 

24 นางรัตนา  อังศุชัยกิจ / Mrs. Rattana  Angsuchaikij 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Development Office • IT Group

25 นายสมมาตร  ปิยะพงศ์เดชา / Mr. Sommart  Piyaphongdecha 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยี • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Services Office • IT Group

26 นายพัลลภ  ห่อเตรียม / Mr. Panlop  Hotriem 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักธุรกิจต่ำงประเทศ • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 
First Vice President • Head of International Business Office • Corporate Strategy & Business Development Group

27 นายวรกิจ  มุจลินทโมลี / Mr. Warakit  Muchalintamolee  
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำรสนับสนุนสำขำ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 
First Vice President • Head of Branches Operation Department • Sales Support Group

28 นายฉัตรพล  ชลายนเดชะ / Mr. Chatapol  Chalayondecha 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักฝึกอบรมกำรขำย • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 
First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales Support Group

29 นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง / Mr. Wuttisak  Udompornpadung 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยลงทุน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
First Vice President • Head of Investment Department • Accounting & Finance Group

30 นางสาวณัฐธนินทร์  จรุงเบญจธรรม / Ms. Nutthanin  Jarungbenjatham 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักพัฒนำกระบวนกำร • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
First Vice President • Head of Process Development Office • Accounting & Finance Group
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31 นายวชิระ  เต็งณฤทธิ์ศิริ / Mr. Wachira  Tengnaritsiri 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุนงำนขำยและช่องทำงจ�ำหน่ำย • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย
First Vice President • Head of Sale & Distribution Support Department • Sales and Distribution Group

32 นางสาวกนกธร  พรามไทย / Ms. Kanoktorn  Pramthai 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
First Vice President • Head of Internal Audit Department

33 นายชวธรรศ  ชอบแสงจันทร์ / Mr. Chaovatas  Chobsaengchan 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน  
First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group

34 นางสาวนัยน์ชนก  สังขวิจิตร / Ms. Naichanok  Sangkavichitr 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Personal Accident & Health Claims Department • Non-Motor Claims Subgroup • Non-Motor Group

35 นางสาวปวีณา  วิภาสชีวิน / Ms. Paveena  Vipaschiwin 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยต่อ • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Reinsurance Department • Non–Motor Underwriting Subgroup • Non–Motor Group

36 นายเอกชัย  เหลืองไพรินทร์ / Mr. Ekachai  Luangpirin 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุนงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
First Vice President • Head of Claim Support Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

37 นายธารา  ลำ่าซำา / Mr. Tara  Lamsam
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยรถยนต์ 2 • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต ์
First Vice President • Head of Motor Claims 2 Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

38 นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต์ / Ms. Rajana  Sitachitt 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล • สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
First Vice President • Head of Human Resource Management Department • HR Group

39 นายบุญส่ง  แก้วประไพ / Mr. Boonsong  Kaewprapai 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยธุรกิจรถยนต์ • กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่นๆ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
First Vice President • Head of Motor Partner Department • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

40 นายพงษ์สิทธิ์  สี่สุวรรณกุล / Mr. Pongsit  Seesuwannakul 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักวิเครำะห์ระบบเชิงธุรกิจ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
First Vice President • Head of Business Analyst Office • IT Group

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ชำานาญการ • รายงานประจำาปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
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41 นางสาวเพ็ญอัมพร  สุวรรณ / Ms. Penumporn  Suwan 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักผลิตภัณฑ์พิเศษ • กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่นๆ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
First Vice President • Head of Special Products Office • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group

42 นายประสัย  กิจพิบูลย์ / Mr. Prasai  Kitpibool 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยธุรกำร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Secretariat Group

43 นางอรศิริ  เกตุศรีพงษ์ / Mrs. Onsiri  Ketsripong 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล • สำยงำนทรัพยำกรบุคคล 
First Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Group

44 นางสาวสิริรัตน์  สุภาพโสภณ / Ms. Sirirat  Supapsophon 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยทรัพย์สินและควำมรับผิด–ธุรกิจตัวแทนและนำยหน้ำ • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Agent & Broker Business • Non–Motor Underwriting Subgroup  
• Non–Motor Group

45 นายนันทพล  คนขยัน / Mr. Nuntapol  Khonkhayun 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนวำงแผนและกลยุทธ์เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
First Vice President • Head of IT Stategy & Planning Office • IT Group

46 นางสาวบัณฑิตา  สุภาคำา / Ms. Banthita  Suphacam 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 
First Vice President • Head of Business Development Department • Corporate Strategy & Business Development Group

47 นางสาวจารุนี  ตัณฑวิรุฬห์ / Ms. Jarunee  Tuntawiroon 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 
First Vice President • Head of Customer Service Department • Sales Support Group

48 นางมนัญชยา  เทียนประภา / Mrs. Manunchaya  Thianprapha 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง 
First Vice President • Head of Marine Business Office

49 นางภัทรียาณี  เกิดผล / Mrs. Pattareeyanee  Kerdphon 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัย • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
First Vice President • Head of Premium Management Department • Accounting&Finance Group

50 นางสาวจีรนันท์  บัวทรัพย์ / Ms. Jeeranun  Buasarp 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยธุรกิจตรง • กลุ่มงำนช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอื่นๆ • สำยงำนกำรขำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย 
First Vice President • Head of Direct Sales Department • Multi Channels Subgroup • Sales and Distribution Group
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51 นายศุภเชษฐ์  แก้วบุญเรือง / Mr. Supachaet  Kaewboonruang 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักสนับสนุนงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 
First Vice President • Head of Non–Motor Underwriting Support Office • Non–Motor Underwriting Subgroup • Non–Motor Group 

52 นางสลักจิตต์  มีประเสริฐ / Mrs. Sluckchit  Meeprasert 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยบัญชี • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
First Vice President • Principal of Accounting Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

53 นายไกรลาภ  เนียวกุล / Mr. Krailarp  Neovakul 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยกฎหมำย • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Vice President • Principal of Legal Department • Corporate Secretariat Group

54 นายไพรวัลย์  ทับแป้น / Mr. Priwan  Thuppan 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรสำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
First Vice President • Principal of IT Group • IT Group

55 นางทักษพร  เข่งเจริญ / Mrs. Taksaporn  Kengcharoen 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยกำรเงิน • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

56 นายกิตติกร  อนุเธียร / Mr. Kittikorn  Anuthien 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักกำรตลำดดิจิตอล • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 
First Vice President • Principal of Digital Marketing Office • Corporate Strategy & Business Development Group

57 นายวิทูรณ์  ชมชายผล / Mr. Vitoon  Chomchaypol 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยสื่อสำรองค์กร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Vice President • Principal of Corporate Communication Department • Corporate Secretariat Group

58 นางสาวสิริฉัตร  ห่านประภา / Ms. Sirichat  Hanprapa 
ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 
First Vice President • Principal of President Office • Corporate Secretariat Group

ผู้บริหารฝ่าย และผู้ชำานาญการ • รายงานประจำาปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)



ความก้าวหน้าในปี 2559
Progression in 2016
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ในปี 2559 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1.	การก�าหนดรูปแบบการให้บริการแบบดิจิทัล	(Digital	Strategy)
	 เป็นการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล	 (Digital	 Strategy)	 เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนไป	 ซึ่งหันมาใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
	 มากขึ้น	 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงนี้	 เป็นการเปลี่ยนทั้งทางด้านการเลือกชมสินค้า	 รูปแบบของสินค้า	 การซื้อขาย	 และการช�าระเงิน	 โดยมีการ 
	 พัฒนากระบวนการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโดยการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาช่วยในกระบวนการซื้อขายและการให้บริการ 
	 โดยได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและรองรับฐานลูกค้าดิจิทัลที่มีมากขึ้นในอนาคต

2.	การวิเคราะห์ข้อมูล	(Data	Analytics)
	 พัฒนาการท�ากระบวน	Data	Analytics	 โดยการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า	หรือคู่ค้าในกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 (P.A.)	 
	 การวิเคราะห์นี้เป็นการวิเคราะห์แนวใหม่ที่ใช้	Model	มาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ดีขึ้น	เพื่อให้ได้	Predictive	Model	ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ	 
	 ให้บริการสินไหมทดแทนท่ีแม่นย�าและรวดเร็ว	 ลดข้อผิดพลาด	 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงประเด็น	 และยังมีการสรรหาแนวคิด 
	 อื่นๆ	เพื่อน�ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการลูกค้า	หรือคู่ค้าให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น	และขยายแนวคิดนี้ไปยังส่วนงานอื่นต่อไป

	 ในปี	 2559	 เริ่มมีการน�า	Data	Analytics	มาจัดท�า	Model	 ส�าหรับการด�าเนินการด้านการขายและการชดใช้ค่าสินไหม	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย 
	 และลดข้อผิดพลาด

In 2016, Muang Thai Insurance Public Company Limited had improved and developed many things as follows.

1.	Digital	Service
	 The	Company	had	developed	the	digital	strategy	in	accordance	with	change	in	customer	behavior,	because	the	customers	tended 
	 	to	use	services	via	digital	channel	more.		This	change	had	shifted	the	customer	behavior	on	selecting	products	and	type	of	products,	 
	 buying	and	 selling	products	 and	payment.	 	 The	Company	had	digitized	 its	 system	and	process	 to	 support	 such	change,	 using 
	 new	 technology	 in	selling	products	and	providing	services	by	set	up	special	 team	 to	study	digital	 trend	and	 improve	 its	services 
	 to	serve	digital	customers	that	will	increase	more	in	numbers	in	the	future.

2.	Data	Analytics
	 Data	 analytics	 process	was	 improved.	 	 It	 analyzed	data	 of	 customers	 and	business	 partners	 of	motor	 insurance	 and	personal 
	 accident	insurance.		This	data	analytics	is	a	new	approach	that	used	models	to	analyze	customer	behavior	better.		Predictive	model 
	 was	a	result	of	the	analytics	which	enhanced	efficiency	of	claim	service	to	be	faster	and	more	precise.		It	also	reduced	errors	and 
	 responded	to	customer’s	requirement	accurately.		The	Company	had	been	searching	for	other	useful	ideas	to	apply	to	the	services 
	 provided	to	its	customers	and	business	partners	making	them	more	convenient	and	it	also	forwarded	the	ideas	to	other	departments. 

	 To	increase	sales	volume	and	reduce	errors,	the	Company	used	the	data	analytics	to	build	a	model	for	selling	products	and	managing	 
	 claim	in	2016.
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3.	การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกระบวนการท�างานแบบลีน	(Lean	Process)
	 บริษัทฯ	น�าการท�างานโดยใช้ทฤษฎีลีน	 (Lean	Methodology)	มาใช้อย่างต่อเน่ือง	มีการขยายผลให้ครอบคลุมกระบวนการท�างานในหน่วยปฏิบัต ิ
	 งานหลักและหน่วยปฏิบัติงานย่อย	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการลดต้นทุน	 ลดของเสีย	 และเพ่ิมความรวดเร็วในการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
	 มากย่ิงขึ้น	 โดยจัดให้หน่วยงานต่างๆ	 ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการแสดงความคิดและด�าเนินการเป็นรูปแบบการแข่งขัน	 เพ่ือให้ทีมที่สามารถใช	้ 
	 Lean	 Process	 และลดต้นทุนได้มากที่สุดได้รับรางวัล	 นอกจากนั้นได้มีการวิเคราะห์	 ติดตาม	 และขยายผลโครงการกระบวนการท�างานแบบ 
	 ลีนอย่างต่อเนื่องครอบคลุมการท�างานทุกส่วนขององค์กร	ซึ่งในท้ายสุดแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการที่ดีขึ้น
 
4.	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 2+ เซฟ
	 	 แผนประกันภัยรถยนต์	ประเภท	2+	ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยราคาย่อมเยา	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
	 	 	 1.1	 ความรับผิดต่อชีวิต	หรือร่างกายของบุคคลภายนอก	(ต่อคน)
	 	 	 1.2	 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	(ต่อครั้ง)
	 	 2.	 ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
	 	 	 2.1	 กรณีสูญหาย	ไฟไหม้	(บาทต่อคร้ัง)
	 	 	 2.2	 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก	(บาทต่อครั้ง)
	 	 3.	 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
	 	 	 3.1	 อุบัติเหตุส่วนบุคคล	(ร.ย.01)
	 	 	 3.2	 ค่ารักษาพยาบาล	(ร.ย.02)
	 	 	 3.3	 หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่	(ร.ย.03)
 • ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3+ เซฟ
	 	 แผนประกันภัยรถยนต์	ประเภท	3+	ที่มีอัตราเบี้ยประกันภัยราคาย่อมเยา	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
	 	 	 1.1	 ความรับผิดต่อชีวิต	หรือร่างกายของบุคคลภายนอก	(ต่อคน)
	 	 	 1.2	 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	(ต่อครั้ง)
	 	 2.	 ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน
	 	 	 2.1	 กรณีชนกับยานพาหนะทางบก	(บาทต่อครั้ง)
	 	 3.	 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
	 	 	 3.1	 อุบัติเหตุส่วนบุคคล	(ร.ย.01)
	 	 	 3.2	 ค่ารักษาพยาบาล	(ร.ย.02)
	 	 	 3.3	 หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่	(ร.ย.03)
 • ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3 เซฟ
	 	 แผนประกันภัยรถยนต์	 ประเภท	 3	 ท่ีมีอัตราเบี้ยประกันภัยราคาย่อมเยา	 ผู ้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อพร้อม	 พ.ร.บ.	 รถยนต์ได	้ 
	 	 มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
	 	 	 1.1	 ความรับผิดต่อชีวิต	หรือร่างกายของบุคคลภายนอก	(ต่อคน)
	 	 	 1.2	 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก	(ต่อครั้ง)
	 	 2.	 ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
	 	 	 2.1	 อุบัติเหตุส่วนบุคคล	(ร.ย.01)
	 	 	 2.2	 ค่ารักษาพยาบาล	(ร.ย.02)
	 	 	 2.3	 หลักทรัพย์ประกันตัวผู้ขับขี่	(ร.ย.03)
 • โครงการขายประกันภัยเดินทางผ่านสายการบิน Jet Airways
	 	 แผนประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศส�าหรับกลุ่มลูกค้าผู้โดยสารของสายการบิน	 Jet	 Airways	 แบ่งเป็นแบบเท่ียวเดียว	 และแบบไป-กลับ 
	 	 แผนประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ	แบบเที่ยวเดียว	มีความคุ้มครอง	ดังนี้
	 	 1.	 ผลประโยชน์การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ
	 	 2.	 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิล�าเนา	 หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการ 
	 	 	 ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิล�าเนา
	 	 3.	 ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
	 	 4.	 ผลประโยชน์การลดจ�านวนวันเดินทาง
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3.	Lean	Process
	 The	Company	had	constantly	 applied	 lean	methodology	 to	 its	 operation	processes	of	major	 and	minor	 operation	 units	 in	 order	 
	 to	 reduce	costs	 and	wastes	 and	 increase	 speed	and	efficiency	 of	 services.	 	 Every	department	was	allowed	 to	 express	 opinions	 
	 and	 joined	 the	competition	set	by	 the	Company.	 	A	 team	 that	used	 lean	process	 to	 reduce	 the	highest	amount	of	costs	won	 the 
	 competition.	 	Moreover,	 analysis,	monitor	 and	development	 of	 the	 lean	process	project	 had	been	constantly	 conducted	 in	 every 
	 part	of	the	Company.		As	a	result,	Company’s	customers	will	be	benefited	from	the	better	services	thanked	to	lean	process.

4.	Product	Development
 • Motor Insurance Muang Thai 2+ Save
	 	 Voluntary	motor	insurance,	type	2+	comes	with	modest	price.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Third	Party	Liability
	 	 	 1.1	 Loss	of	life	and	body	injury	of	the	third	party	(Per	person)
	 	 	 1.2	 Property	damage	to	the	third	party	(Per	occurrence)
	 	 2.	 Coverage	to	an	insured	car
	 	 	 2.1	 Cover	in	case	of	stolen	car	or	fire	(Per	occurrence)
	 	 	 2.2	 Damage	to	an	insured	car	in	case	of	collision	with	land	vehicle	(Per	occurrence)
	 	 3.	 Coverage	per	an	endorsement
	 	 	 3.1	 Personal	Accident	(M.V.01)
	 	 	 3.2	 Medical	Expenses	(M.V.02)
	 	 	 3.3	 Bail	Bond	(M.V.03)
 • Motor Insurance Muang Thai 3+ Save
	 	 Voluntary	motor	insurance,	type	3+	comes	with	reasonable	price.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Third	Party	Liability
	 	 	 1.1	 Loss	of	life	and	body	injury	of	the	third	party	(Per	person)
	 	 	 1.2	 Property	damage	to	the	third	party	(Per	occurrence)
	 	 2.	 Coverage	to	an	insured	car
	 	 	 2.1	 Damage	to	an	insured	car	in	case	of	collision	with	land	vehicle	(Per	Occurrence)
	 	 3.	 Coverage	per	an	endorsement
	 	 	 3.1	 Personal	Accident	(M.V.01)
	 	 	 3.2	 Medical	Expenses	(M.V.02)
	 	 	 3.3	 Bail	Bond	(M.V.03)
 • Motor Insurance Muang Thai 3 Save
	 	 Voluntary	motor	 insurance,	 type	3	comes	with	 inexpensive	price.	 	 The	 Insured	can	buy	 this	 insurance	along	with	Compulsory	 
	 	 insurance.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Third	Party	Liability
	 	 	 1.1	 Loss	of	life	and	body	injury	of	the	third	party	(Per	person)
	 	 	 1.2	 Property	damage	to	the	third	party	(Per	occurrence)
	 	 2.	 Coverage	per	an	endorsement
	 	 	 2.1	 Personal	Accident	(M.V.01)
	 	 	 2.2	 Medical	Expenses	(M.V.02)
	 	 	 2.3	 Bail	Bond	(M.V.03)
 • Group Travel Insurance for Jet Airways
	 	 This	travel	insurance	is	designed	to	cover	outbound	trip	for	both	one	way	and	round	trip	flight.
	 	 The	coverages	for	one	way	trip	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	caused	by	accident
	 	 2.	 Emergency	medical	evacuation	and	repatriation	of	remain
	 	 3.	 Trip	cancellation
	 	 4.	 Trip	curtailment
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	 	 5.	 ผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง
	 	 6.	 ผลประโยชน์การสูญเสีย	เสียหาย	หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
	 	 7.	 ผลประโยชน์การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
	 	 8.	 ผลประโยชน์การสูญหาย	หรือเสียหายของเงินพกติดตัว	และเอกสารส่วนตัว
	 	 9.	 ผลประโยชนความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 
	 	 แผนประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศ	แบบไป-กลับ	มีความคุ้มครอง	ดังนี้
	 	 1.	 ผลประโยชน์การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	เนื่องจากอุบัติเหตุ
	 	 2.	 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ
	 	 3.	 ผลประโยชน์การเคลื่อนย้ายเพ่ือการรักษาพยาบาลฉุกเฉินหรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิล�าเนา	 หรือผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการ 
	 	 	 ส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิล�าเนา
	 	 4.	 ผลประโยชน์ค่าพาหนะเดินทางเพ่ิมเติม
	 	 5.	 ผลประโยชน์การเดินทางกลับประเทศเพื่อร่วมพิธีศพของญาติสนิท
	 	 6.	 ผลประโยชน์การเดินทางไปดูแลผู้เยาว์
	 	 7.	 ผลประโยชน์การยกเลิกการเดินทาง
	 	 8.	 ผลประโยชน์การลดจ�านวนวันเดินทาง
	 	 9.	 ผลประโยชน์การล่าช้าของการเดินทาง
	 	 10.	 ผลประโยชน์การสูญเสีย	เสียหาย	หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว
	 	 11.	 ผลประโยชน์การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
	 	 12.	 ผลประโยชน์การสูญหาย	หรือเสียหายของเงินพกติดตัว	และเอกสารส่วนตัว
	 	 13.	 ผลประโยชนความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
 • ตะกาฟุลประกันภัย เมืองไทย P.A. แคร์คุณ
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับช่องทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	โดยมีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุสาธารณะ
	 	 3.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกท�าร้ายร่างกาย
	 	 4.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 5.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	การก่อการร้าย
	 	 6.	 การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	(รวมจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และก่อการร้าย)
	 	 7.	 ผลประโยชน์คุ้มครองค่าเลี้ยงดู	(รวมจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และก่อการร้าย)
	 	 8.	 ความคุ้มครองค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	(รวมจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และก่อการร้าย)	(ระยะเวลา	
	 	 	 รอคอยจากการเจ็บป่วย	180	วัน)
 • P.A. High Protection
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับช่องทางธนาคารกสิกรไทย	 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์	 P.A.	 for	 Executive	 มีการปรับเบี้ย 
	 	 ประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย	โดยมีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 3.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 4.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการก่อการร้าย
	 	 5.	 การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	รวมอุบัติเหตุเหตุขณะขับขี่	หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการก่อการร้าย
	 	 6.	 การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ	 รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่	 หรือโดยสารรถจักรยานยนต์และการ 
	 	 	 ก่อการร้าย
 • Accident Protect Plus
	 	 ประกันภัยอุบัติเหคุส่วนบุคคลส�าหรับช่องทางธนาคารกสิกรไทย	 เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในปัจจุบันมาพัฒนา	มีการปรับเบี้ยประกันภัย 
	 	 และเงื่อนไขการรับประกันภัย	โดยมีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	ขณะอยู่ต่างประเทศ	(ไม่ได้โดยสารยานพาหนะสาธารณะ)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 3.	 การเสียชีวิต	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะทั่วโลก	จากอุบัติเหตุทั่วไป
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	 	 5.	 Flight	Delay
	 	 6.	 Loss	or	damage	of	baggage	and	personal	effects
	 	 7.	 Baggage	delay
	 	 8.	 Loss	of	personal	money	or	personal	document
	 	 9.	 Third	party	liability

	 	 The	coverages	for	round	trip	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	caused	by	accident
	 	 2.	 Overseas	medical	expense
	 	 3.	 Emergency	medical	evacuation	and	repatriation	of	remain
	 	 4.	 Additional	transportation
	 	 5.	 Return	trip	to	attend	the	funeral	of	immediate	family	member
	 	 6.	 Child	guard
	 	 7.	 Trip	cancellation
	 	 8.	 Trip	curtailment
	 	 9.	 Flight	Delay
	 	 10.	 Loss	or	damage	of	baggage	and	personal	effects
	 	 11.	 Baggage	delay
	 	 12.	 Loss	of	personal	money	or	personal	document
	 	 13.	 Third	party	liability
 • Takaful  Muang Thai P.A. Care Khun
	 	 Personal	accident	insurance	for	Islamic	Bank	of	Thailand	Channel.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	public	accident
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 5.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	terrorism
	 	 6.	 Medical	expense	for	accident	(including	murder	or	assault,	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	terrorism)
	 	 7.	 Cost	of	living	(including	murder	or	assault,	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	terrorism)
	 	 8.	 Cost	of	cremation	and	funeral	management.	(Waiting	period	180	days)
 • P.A. High Protection Insurance
	 	 Personal	 accident	 insurance	 for	 KASIKORN	BANK	 channel.	 	 This	 product	 is	 developed	 from	P.A.	 for	 Executive	 insurance 
	 	 by	adjusting	premium	and	underwriting	guideline.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	terrorism
	 	 5.	 Medical	expense	for	accident	(including	murder	or	assault,	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	terrorism)
	 	 6.	 Daily	 income	compensation	 in	 case	an	 insured	 is	 hospitalized	as	an	 in-patient	due	 to	 injury	which	 is	 caused	by	accident 
	 	 	 (including	murder	or	assault,	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	terrorism)
 • Accident Protect Plus Insurance
	 	 Personal	 accident	 insurance	 for	KASIKORN	BANK	channel.	 	 This	product	 is	developed	 from	Accident	Protect	Plus	 insurance	 
	 	 by	adjusting	premium	and	underwriting	guideline.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident.
	 	 2.	 Loss	of	life	or	permanent	total	disability	while	traveling	aboard	(outside	public	transportation	vehicle.)
	 	 3.	 Loss	of	life	or	permanent	total	disability	while	traveling	on	public	transportation	vehicle.
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	 	 4.	 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 5.	 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 6.		 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการก่อการร้าย
	 	 7.		 เงินชดเชยรายวัน	กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วย	จากอุบัติเหตุ
	 	 8.		 ค่ารักษาพยาบาล	จากอุบัติเหตุทุกกรณีที่ได้รับความคุ้มครอง
 • Accident Protect Plus for Foreigner
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับช่องทางธนาคารกสิกรไทย	 ส�าหรับชาวต่างชาติ	 เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ท่ีจ�าหน่ายในปัจจุบันมาพัฒนา	 
	 	 มีการปรับเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขการรับประกันภัย	โดยมีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.		 การเสียชีวิต	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะทั่วโลก	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 3.		 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 4.		 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 5.		 การเสียชีวิต	สูญเสียมือ	เท้า	สายตา	และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการก่อการร้าย
	 	 6.	 เงินชดเชยรายวัน	กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วย	จากอุบัติเหตุ
	 	 7.		 ค่ารักษาพยาบาล	จากอุบัติเหตุทุกกรณีที่ได้รับความคุ้มครอง
 •  Singer ถูกใจ
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับ	บริษัท	ซิงเกอร์ประเทศไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.		 ผลประโยชน์การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)
	 	 2.		 ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ
	 	 3.		 ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	 กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	 (ระยะเวลารอคอยจาก 
	 	 	 การเจ็บป่วย	180	วัน)
	 	 4.		 ผลประโยชน์เงินชดเชยรายเดือน	กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	จากอุบัติเหตุ
	 	 5.		 ผลประโยชน์ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน	อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บติดต่อกันมากกว่า	3	วันขึ้นไป
 • ประกันภัย 2 เด้ง
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับ	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	 อินชัวร์รันส์	 โบรคเกอร์	 จ�ากัด	 เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ปัจจุบันมาพัฒนา	ปรับเพ่ิมความ 
	 	 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.		 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 3.		 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 4.		 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	(มือ	เท้า)	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(	อ.บ.1)	จากเหตุการณ์ความไม่สงบ
	 	 5.	 	การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ	รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่	หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
	 	 6.	 การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ	 รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	 และภัยจาก 
	 	 	 เหตุการณ์ความไม่สงบ
	 	 7.		 ผลประโยชน์คุ้มครองทุนการศึกษา	 กรณีบิดา	 มารดา	 หรือผู้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัย	 ซึ่งเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันภัยแทนผู้เอา 
	 	 	 ประกันภัย	 เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ	 หรือผลประโยชน์คุ้มครองหนี้ค้างช�าระ	 กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ	 หรือผลประโยชน์คุ้มครอง 
	 	 	 ค่าเลี้ยงดู	 กรณีบุตร	 หลาน	 หรือผู ้รับประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ	 (รวมการ 
	 	 	 ถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย	อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ)
	 	 8.	 ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต	 สูญเสียอวัยวะ	 สายตา	 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 (อ.บ.1)	 ท่ีเกิดขึ้นในวันหยุดราชการประจ�าปี	 รวมการ 
	 	 	 ถูกฆาตกรรม	หรือท�าร้ายร่างกาย	อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์	และภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
 • แผนประกันภัยรถจักรยาน Bike Plus
	 	 ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยานส�าหรับช่องทาง	True	You	ทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้า	High	End	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 อุบัติเหตุส่วนบุคคล
	 	 	 1.1	 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 	 1.2	 กรณีเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง	จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย 
	 	 2.	 ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 3.	 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
	 	 	 3.1	 ความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรืออนามัย
	 	 	 3.2	 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความก้าวหน้าในปี 2559  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



045

	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 5.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	travelling	by	motorcycle
	 	 6.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	terrorism
	 	 7.	 Daily	income	compensation	in	case	an	insured	is	hospitalized	as	an	in-patient	due	to	injury	which	is	caused	by	accident
	 	 8.	 Medical	expense	for	accident
 • Accident Protect Plus Insurance for Foreigner
	 	 Personal	 accident	 insurance	 for	KASIKORN	BANK	channel.	 	 This	product	 is	developed	 from	Accident	Protect	Plus	 insurance 
	 	 for	foreigners	by	adjusting	premium	and	underwriting	guideline.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident.
	 	 2.	 Loss	of	life	or	permanent	total	disability	while	traveling	on	public	transportation	vehicle.
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault.
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 5.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	terrorism.
	 	 6.	 Daily	income	compensation	in	case	an	insured	is	hospitalized	as	an	in-patient	due	to	injury	which	is	caused	by	accident
	 	 7.	 Medical	expense	from	accident	(including	murder	or	assault	and	riding	on	or	travelling	by	motorcycle)
 • Singer Took-Jai
	 	 The	personal	accident	insurance	is	designed	for	Singer	Thailand	Public	Company	Limited.		The	Coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	public	accident
	 	 3.	 Cost	of	cremation	and	funeral	management.	(Waiting	Period	180	days)
	 	 4.	 Monthly	compensation	in	case	an	insured	is	hospitalized	as	an	in-patient	due	to	injury	which	is	caused	by	accident
	 	 5.	 Compensation	in	case	being	hospitalized	as	an	in-patient	more	than	3	days	due	to	injury	which	is	caused	by	accident.
 • Double Benefit Insurance for TQM
	 	 The	personal	 accident	 insurance	 for	 TQM	 Insurance	Broker	Company	Limited	comes	with	 higher	medical	 expense	coverage.		 
	 	 The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	travelling	by	motorcycle
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	unrest	situation
	 	 5.	 Medical	expense	for	accident	(including	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	unrest	situation)
	 	 6.	 Daily	 income	compensation	 in	case	an	 insured	 is	hospitalized	as	an	 in-patient	due	 to	 injury	which	 is	caused	by	accident.	 
	 	 	 (including	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	unrest	situation)
	 	 7.	 Tuition	 fee	 coverage	 if	 an	 insured’s	 parents	 or	 beneficiary	who	pay	 insurance	premium	passed	 away	due	 to	 accident	 / 
	 	 	 outstanding	debt	coverage/cost	of	living(including	murder	or	assault,	riding	on	or	traveling	by	motorcycle	and	unrest	situation
	 	 8.	 Loss	 of	 life,	 dismemberment,	 loss	 of	 sight	 or	 permanent	 total	 disability	 (P.A.1)	 from	accident	 that	 occurs	during	 national	 
	 	 	 holiday	(including	riding	on	or	travelling	by	motorcycle	and	unrest	situation)
 • Bike Plus Insurance
	 	 Bicycle	Insurance	is	designed	for	True	You	channel’s	customers	both	general	and	high	end	group.		The	coverages	are	as	follows. 
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)
	 	 	 1.1	 Caused	by	general	accident
	 	 	 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	injury	or	health	of	the	third	party
	 	 	 3.2	 Damage	to	the	third	party’s	property
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	 	 4.	 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อตัวรถจักรยาน
		 	 	 4.1	 ความคุ้มครองรถจักรยานสูญหายทั้งคันจากการถูกโจรกรรม
		 	 	 4.2	 ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ	ขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
 • ประกันภัยสัตว์เลี้ยง เมืองไทย Cats & Dogs ช่องทาง True You
	 	 ประกันภัยสัตว์เลี้ยง	 เมืองไทย	Cats	&	Dogs	 เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ของช่องทางกลางในปัจจุบัน	 มาพัฒนาขายผ่านช่องทางลูกค้า	 True	You	 
	 	 มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัย	แผนประกันภัยแบ่งเป็น	แบบมีไมโครชิป	และไม่มีไมโครชิปโดยมีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 เสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	หรือการเจ็บป่วย
	 	 2.	 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
	 	 3.	 ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย
	 	 4.	 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง
	 	 	 4.1	 ความรับผิดต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก
	 	 	 4.2	 ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
	 	 5.	 ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา	การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย
	 	 6.	 ค่าฉัดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยง
	 	 7.	 ค่าฝังไมโครชิป	(เฉพาะแผนที่เลือกซื้อ)
 • เมืองไทย P.A. Happy Family
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	ส�าหรับครอบครัวส�าหรับช่องทางกลาง	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 3.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 4.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุสาธารณะ
	 	 5.	 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ
	 	 6.	 กระดูกแตกหัก	ไฟไหม้	น�้าร้อนลวก	และบาดเจ็บอวัยวะภายใน	
	 	 7.	 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด	365	วัน	ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
	 	 8.	 เงินชดเชยรายได้รายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
	 	 9.	 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	 (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย	180	 วัน) 
 • เมืองไทย P.A. Happy Kids
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับเด็ก	ส�าหรับช่องทางกลาง	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 3.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 4.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุสาธารณะ
	 	 5.	 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งจากอุบัติเหตุทั่วไป	
	 	 6.	 กระดูกแตกหัก	ไฟไหม้	น�้าร้อนลวก	และบาดเจ็บอวัยวะภายใน	
	 	 7.	 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	 (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย	180	 วัน) 
 • เมืองไทย P.A. Your Happy
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส�าหรับช่องทางกลาง	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.		 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุทั่วไป
	 	 2.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการถูกฆาตกรรมหรือท�าร้ายร่างกาย
	 	 3.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการขับขี่	หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
	 	 4.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากการก่อการร้าย
	 	 5.	 การเสียชีวิต	สูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	(อ.บ.1)	จากอุบัติเหตุสาธารณะ
	 	 6.	 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง	จากอุบัติเหตุ
	 	 7.	 เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด	365	วัน	ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
	 	 8.	 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	 (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย	180	 วัน) 
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	 	 4.	 Loss	or	damage	to	the	insured	bicycle
	 	 	 4.1	 In	case	of	theft
	 	 	 4.2	 In	case	of	total	loss	caused	by	accident	which	occurs	while	riding	on	the	insured	bicycle
 • Pet Insurance “Muang Thai Cats & Dogs” for True You Channel
	 	 The	pet	insurance	“Muang	Thai	Cats	&	Dogs”	is	developed	from	a	product	sold	through	center	channel.		It	comes	with	microchip	 
	 	 and	non-microchip	plan.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life	caused	by	accident	or	illness
	 	 2.	 Medical	expense	for	accident
	 	 3.	 Medical	expense	for	illness
	 	 4.	 Third	party	liability
	 	 	 4.1	 Loss	of	life,	body	injury	or	health	of	the	third	party
	 	 	 4.2	 Damage	to	the	third	party’s	property
	 	 5.	 The	cost	of	advertising	announcement	to	track	a	lost	pet
	 	 6.	 Cost	of	vaccine	for	pet
	 	 7.	 Cost	of	microchip	(Optional)
 • Muang Thai P.A. Happy Family Insurance
	 	 This	personal	accident	insurance	is	designed	as	a	family	plan.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	public	accident
	 	 5.	 Medical	expense	per	an	accident
	 	 6.	 Broken	bone,	burn,	scald	and	internal	injury
	 	 7.	 Daily	 income	compensation	 in	case	an	 insured	 is	hospitalized	as	an	 in-patient	due	 to	 injury	which	 is	caused	by	accident. 
	 		 	 (Maximum	365	days	per	accident)
	 	 8.	 Monthly	income	compensation	in	case	of	loss	of	life
	 	 9.	 Cost	of	cremation	and	funeral	management	in	case	of	death	due	to	injury	or	illness	(Waiting	Period	180	days)
 • Muang Thai P.A. Happy Kids Insurance 
	 	 This	personal	accident	insurance	is	designed	specially	for	kid.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	general	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	t	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 4.	 Loss	of	life,	Dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	public	accident
	 	 5.	 Medical	expense	per	an	accident
	 	 6.	 Broken	bone,	burn,	scald	and	internal	injury
	 	 7.	 Cost	of	cremation	and	funeral	management	in	case	of	death	due	to	injury	or	illness	(Waiting	Period	180	days)
 • Muang Thai P.A. Your Happy Insurance
	 	 This	personal	accident	insurance	provides	coverages	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	general	accident
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	murder	or	assault
	 	 3.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	riding	on	or	traveling	by	motorcycle
	 	 4.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	terrorism
	 	 5.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	total	disability	(P.A.1)	from	public	accident.
	 	 6.	 Medical	expense	per	an	accident
	 	 7.	 Daily	 income	compensation	 in	case	an	 insured	 is	hospitalized	as	an	 in-patient	due	 to	 injury	which	 is	caused	by	accident.	 
	 	 	 (Maximum	365	days	per	accident)
	 	 8.	 Cost	of	cremation	and	funeral	management	in	case	of	death	due	to	injury	or	illness		(Waiting	Period	180	days)
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 • Health Care Insurance for Employees of KASIKORN BANK
	 	 The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Medical	expenses	for	in-patient	hospitalization	caused	 
	 	 	 by	accident	or	illness
	 	 	 -			Non-intensive	care	room
	 	 	 -			Intensive	care	unit	or	room
	 	 	 -			Hospital	general	expenses
	 	 	 -			Surgeon’s	operation	fee/	anesthesiologist	fee
	 	 	 -			Doctor	visit	fee	or	special	consultant	fee
	 	 2.	 Medical	 expenses	 for	 out-patient	 care	 caused	 by	 
	 	 	 accident	and	illness	(Optional)
 • Loan Protection Plan
	 	 Personal	 accident	 insurance	 is	 designed	 for	 K-Leasing	 
	 	 Channel.		This	product	is	developed	from	Loan	Protection	Plan	 
	 	 by	adjusting	its	coverages.		The	coverages	are	as	follows.
	 	 1.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent 
	 	 	 total	 disability	 (P.A.1)	 from	 accident	 (Include	 from	 
	 	 	 murders	or	assaults)
	 	 2.	 Loss	of	life,	dismemberment,	loss	of	sight	or	permanent	 
	 	 	 total	 disability	 (P.A.1)	 from	 riding	 on	 or	 travelling	by	 
	 	 	 motorcycle.	
	 	 3.	 Loss	 of	 life,	 permanent	 total	 disability	 (P.A.1)	 from	 
	 	 	 accident	 that	 occurs	 on	 public	 holiday	 (Excluding	 
	 	 	 riding	on	or	travelling	by	motorcycle)
	 	 4.	 Cost	 of	 cremation	 and	 funeral	management	 in	 case	 
	 	 	 of	death	due	to	injury	or	illness	(Waiting	Period	180	days) 
	 	 5.	 Medical	 expense	 for	 accident	 (Including	 riding	 on	 
	 	 	 or	travelling	by	motorcycle)
	 	 6.	 Daily	 income	 compensation	 in	 case	 an	 insured	 
	 	 	 is	 hospitalized	 as	 an	 in-patient	 due	 to	 injury	which	 
	 	 	 is	caused	by	accident.

 • ประกันภัยห่วงใยสุขภาพ
	 	 ประกันภัยสุขภาพส�าหรับพนักงานธนาคารกสิกรไทย	โดยมีความ 
	 	 คุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.	 ข้อตกลงคุ้มครองการอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถาน 
	 	 	 พยาบาลเวชกรรม	(ผู้ป่วยใน)	คุ้มครองความคุ้มครองค่าห้อง	 
	 	 	 ค่าอาหาร	หรือ	ค่าบริการพยาบาล
	 	 	 -	 ค่าห้อง	ICU	และพยาบาล
	 	 	 -	 ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทั่วไป
	 	 	 -	 ค่าธรรมเนียมแพทย์ส�าหรับการรักษาโดยการผ่าตัด	หรือ 
	 	 	 		 ค่าธรรมเนียมแพทย์วิสัญญี	หรือพยาบาลวิสัญญี
	 	 	 -	 ค่าแพทย์เย่ียมไข้หรอืค่าปรกึษาแพทย์ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะโรค 
	 	 2.	 ข้อตกลงคุ ้มครองการรักษาพยาบาลท่ีไม่ได้อยู่รักษาตัว 
	 	 	 ในโรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาลเวชกรรม	 (ผู้ป่วยนอก) 
	 	 	 (จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย)	 (เป็นความคุ้มครอง	 กรณีที่ 
	 	 	 ต้องการซื้อเพิ่มเติม)
 • แผนประกันภัยคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ทายาทปลอดหนี้
	 	 ประกันภัยอุบัติเหตุส ่วนบุคคลส�าหรับลูกค้าสินเชื่อรถยนต	์ 
	 	 KLeasing	 เป็นการน�าผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมาปรับเพ่ิมความ 
	 	 คุ้มครอง	มีความคุ้มครองทั้งหมด	ดังนี้
	 	 1.		 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือการทุพพลภาพ 
	 	 	 ถาวรสิ้นเชิง	 (อ.บ.1)	 จากอุบัติ เหตุ ท่ัวไป	 รวมการถูก 
	 	 	 ฆาตกรรมและถูกท�าร้ายร่างกาย
	 	 2.	 การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	หรือการทุพพลภาพ 
	 	 	 ถาวรสิ้น เชิ ง 	 (อ .บ.1) 	 จากการขับขี่หรือโดยสารรถ 
	 	 	 จักรยานยนต์
	 	 3.	 การเสียชี วิต	 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	 ที่ เ กิดขึ้นใน 
	 	 	 วันหยุดราชการประจ�าปี	 (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับข่ีหรือ 
	 	 	 โดยสารรถจักรยานยนต์)
	 	 4.	 ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ	กรณีเสียชีวิต 
	 	 	 จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย	 (ระยะเวลารอคอย 
	 	 	 จากการเจ็บป่วย	180	วัน)
	 	 5.	 การรักษาพยาบาล	 รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถ 
	 	 	 จักรยานยนต์
	 	 6.	 การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล 
	 	 	 จากอุบัติ เหตุ 	 รวมอุบัติ เหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถ 
	 	 	 จักรยานยนต์
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ปี 2559 เป็นปีที่ 9 ของการด�าเนินกิจการของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) นอกจากภารกิจในการน�าพาบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า ร่วมเดินทางก้าวไปยังความส�าเร็จด้วยกันแล้ว บริษัทฯ ยังได้น�าหลักการแห่งทศพิธราชธรรมมาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับการบริหารจัดการงานในส่วนต่างๆ ท่ีส�าคัญ ความเป็นบริษัทของคนไทยที่มีการบริหารงานแบบคนไทย น่ันคือให้ความ
ส�าคัญกับการบริการด้วยรอยยิ้ม และมิตรไมตรี ยึดมั่นในความซื่อตรง ด้วยใจสุจริต ขยันหม่ันเพียร และมุ่งม่ันต้ังใจอย่างไม่ย่อท้อ นับเป็นหนึ่งจุด
แข็งที่ส�าคัญของบริษัทฯ ที่ได้วางรากฐานแห่งการด�าเนินงานมายาวนาน ดังวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ได้ประกาศไว้แต่เริ่มต้นว่า “ผู้น�ำทำงธุรกิจ ใส่ใจ
พันธมิตร คิดสรรสร้ำง เน้นคุณภำพและบริกำร ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล”

การด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ เน้นปลูกฝังแนวคิดเรื่องการด�าเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมในหัวใจของพนักงานทุกคน ทั้งที่ประจ�าอยู่ในส�านักงานใหญ่ และสาขาย่อยต่างจังหวัด เพื่อให้ทุกคนมีแนวความคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน อันจะเอื้อต่อการด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมฯ ให้ประสบความส�าเร็จ โดยไม่ได้ละทิ้งการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ภาค
สังคม ซึ่งเป็นภารกิจที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง

In the year 2016, Muang Thai Insurance Public Company Limited has been conducting its business for 9 years.  To drive business 
ahead and take employees, customers and business partners to the success, the Company has adhered to King’s Tenfold Moral 
Code or Tossapit Rajatham in operating the business.  As Thai founded company which has been operated by Thais, it has aimed 
to service the customer with warm smiles and hospitality.  Integrity, sincerity, diligence and determination are strong points of the 
Company which has accumulated over past years in line with Company’s vision “To be the most preferred insurance partner 
providing outstanding solutions”

Last year, the Company has implanted the idea of Corporate Social Responsibilities for sustainability in every employee’s heart 
in order to give them guideline and cultivate the same idea.  This will benefit and make the Corporate Social Responsibility policy 
succeed, as the Company has constantly conducted activities for society.
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กลยุทธ์ 3G ตามแนวทางทศพิธราชธรรม

• Good People
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นเป้าหมายแรกของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การบริหารจัดการคนท่ีดี	 และม ี
	 ประสิทธิผล	 จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี	 ปี	 2559	บริษัทฯ	 ได้วางกรอบการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะความ 
	 รู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับขององค์กร	ทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน	และองค์ความรู้ที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน

	 ด้านการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมขององค์กร	 บริษัทฯ	 ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมจาก 
	 สถาบันไทยพัฒน์	มาสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 ถึงค�าว่าความรับผิดชอบต่อสังคมแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ	ซึ่งได้ด�าเนินมาต่อเน่ืองจาก 
	 ปี	2558	และเจาะกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมให้กว้างขึ้น	โดยปี	2559	ได้จัดการอบรมทั้งสิ้น	3	ครั้ง	ประกอบด้วย
	 	 1.	 การบรรยายและแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรจากผู้อ�านวยการสถาบันไทยพัฒน์	 แก่ผู้บริหารระดับสูง 
	 	 	 ของบริษัทฯ	 เพ่ือผสานความเข้าใจในหลักการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมให้มีความเข้มแข็ง	และสามารถน�ามาประยุกต์ในการวางนโยบาย 
	 	 	 ส�าคัญของบริษัทฯ	ได้อย่างสอดคล้อง	และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
	 	 2.	 การบรรยายความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรแก่พนักงานระดับผู้บริหารส่วน	 ซึ่งเป็นบุคลากรกลุ่มท่ีสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับ 
	 	 	 ไปขยายการรับรู้แก่บุคลากรภายใต้ส่วนงานของตนเอง	 ท้ังยังสามารถสร้างสรรค์โครงการหรือแนวทางการด�าเนินงานใหม่ๆ	 ที่ได้รับจากการ 
	 	 	 อบรมน�าเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงแนวทางและการปฏิบัติงาน	ภายใต้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม	และก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ 
	 	 	 ด�าเนินกิจการ
	 	 3.	 การบรรยายความรู้ด้านการเขียนรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานระดับผู้บริหารส่วน	 เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงภารกิจหน้าที่ของ 
	 	 	 ตนเองในการปฏิบัติงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนรับรู้ว่านอกจากการมุ่งมั่นด�าเนินงานแล้ว 
	 	 	 การเก็บเก่ียวข้อมูลจากการด�าเนินงานด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและเผยแพร่เป็นรายงานนั้น	 จะช่วยให้องค์กรสามารถประเมิน 
	 	 	 ผลส�าเร็จของการด�าเนินกิจการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม	และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่นโยบายใหม่ๆ	ได้เพิ่มมากขึ้น

	 ทั้งนี้	การอบรมทุกครั้ง	บริษัทฯ	ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในส่วนงานต่างๆ	เข้าร่วมการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง

	 นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังได ้ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับสภาพการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน	 และได้น�าค ่านิยมองค์กร 
	 (Core	 Value)	 การพัฒนาความสามารถหลัก	 (Core	 Competency)	 การพัฒนาความสามารถในการบริหาร	 (Managerial	 Competency)	 
	 และการพัฒนาความสามารถในสาขาวิชาชีพ	 (Functional	 Competency)	 เป็นกรอบในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	 โดยได้แบ่งการพัฒนา 
	 ออกเป็น	4	ส่วนหลัก	คือ
	 	 1.	 หลักสูตรพ้ืนฐานท่ีพนักงานทุกคนต้องเข้าร่วม	 ได้แก่	 หลักสูตรปฐมนิเทศ	หลักสูตรค่านิยมองค์กร	 (MTI	Core	Value)	และ	หลักสูตรความ 
	 	 	 รู้เรื่องกฎหมาย	ปปง.	และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	เป็นต้น
	 	 2.	 หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถหลัก	 (Core	Competency)	 ได้แก่	 หลักสูตรการให้บริการที่เป็นเลิศ	หลักสูตรการท�างานเป็นทีม 
	 	 	 อย่างมีประสิทธิผล	และหลักสูตรการพัฒนากระบวนการท�างานด้วยลีน	 (Lean	Management)	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นให้พนักงานท�าความ 
	 	 	 เข้าใจกับความต้องการของลูกค้า	 (Voice	 of	 Customer)	 ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก	 เพ่ือน�าไปพัฒนากระบวนการท�างาน 
	 	 	 ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	โดยค�านึงถึงการลดข้ันตอนที่ไม่มีประสิทธิภาพและการลดต้นทุนบริษัทฯ
	 	 3.	 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการบริหาร	 (Managerial	 Competency)	 ได้แก่	 โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับต้น	 (Leadership	 
	 	 	 Development)	 ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร	 The	 Proactive	 Leader	 ที่มุ ่งเน้นการสร้างกรอบความคิดใหม่และกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ 
	 	 	 ในการเป็นผู้น�าอย่างมีประสิทธิผล	 และหลักสูตร	Management	 Skills	 for	 Leader	 เพ่ือเสริมสร้างทักษะท่ีส�าคัญส�าหรับผู้น�า	 เช่น	 
	 	 	 การสื่อสารกับทีมงาน	 และการโค้ชทีมงาน	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ทุกหลักสูตรที่ผู ้บริหารเข้าอบรมจะมีการติดตามผลการน�าไปใช้อย่างใกล้ชิด	 
	 	 	 และเปิดโอกาสให้ผู ้บริหารท่ีเข้าอบรมทุกคนได้น�าเสนอผลของการน�าความรู ้ไปใช้ในการท�างาน	 การบริหารทีมงานให้แก่ผู ้บริหาร 
	 	 	 ระดับสูงได้รับฟังและให้ค�าแนะน�าเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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3G Strategy based on King’s Tenfold Moral Code

• Good People
	 The	 Company	 had	 focused	 on	 human	 resources	 development	 which	 is	 the	 first	 goal	 in	 Company’s	 corporate	 governance	 
	 guidelines	and	good	human	resources	management	to	enhance	management	efficiency.		In	2016,	the	Company	had	set	a	training	 
	 plan	on	increase	knowledge	and	skill	for	its	employees	in	all	levels	such	as	knowledge	about	their	works	and	daily	lives.

	 To	implant	the	Corporate	Social	Responsibility,	specialists	of	the	Thaipat	Institute	were	invited	to	share	knowledge	to	the	executives	 
	 and	employees	and	make	 them	understand	 the	Corporate	Social	Responsibility.	 	 The	 training	has	been	arranged	 regularly	 since	 
	 2015	and	has	broadened	target	group.		In	2016,	3	trainings	were	held	as	follows.
	 	 1.	 Lecturing	and	knowledge	sharing	about	the	Corporate	Social	Responsibility	were	given	to	top	executives	of	the	Company	by	 
	 	 	 the	director	of	the	Thaipat	Institute.		The	training	aimed	to	create	understanding	on	the	principle	of	Corporate	Social	Responsibility 
	 	 	 and	participants	can	apply	it	to	Company’s	main	policy	which	were	consistent	and	under	the	same	direction.
	 	 2.	 Knowledge	sharing	to	heads	of	departments	who	were	able	to	communicate	and	forward	the	knowledge	to	employees	in	their	 
	 	 	 departments.		As	a	result,	this	group	of	people	can	create	new	project	or	work	guideline	that	will	improve	Company’s	operation	 
	 	 	 under	the	Corporate	Social	Responsibility.
	 	 3.	 Training	on	how	 to	write	 report	on	Corporate	Social	Responsibility	 to	heads	of	departments	 to	understand	 their	duties	and	 
	 	 	 responsibilities	per	Corporate	Social	Responsibility	guideline.		Apart	from	conducting	Corporate	Social	Responsibility	activities,	 
	 	 	 collecting	data	and	making	a	report	on	this	matter	will	contribute	to	the	Company	in	assessing	a	result	of	Corporate	Social	 
	 	 	 Responsibility	policy	and		the	Company	can	develop	it	to	others	new	policies.

	 The	Company	received	good	cooperation	from	executives	and	employees	in	attending	trainings	every	time.

	 Additionally,	 the	 Company	 had	 been	 developing	 its	 human	 resources	 to	 support	 current	 trend	 of	 business	 and	Company	 
	 competitiveness,	 and	 had	 used	Core	 Value,	 Core	Competency,	Managerial	 Competency	 and	 Functional	 Competency	 as	 a 
	 human	resource	development	framework.		The	development	is	divided	into	4	main	sections.
	 	 1.	 Fundamental	courses	which	all	employees	were	required	to	attend	such	as	orientation	course,	MTI	Core	Value	course	and	 
	 	 	 trainings	for	Anti-Money	Laundering	Act	B.E.	2542	(1999)	and	anti	corruption	policy.
	 	 2.	 Core	 competency	 development	 course	 such	 as	 a	 Service	 Excellence	 course,	 Effective	 Team	Work	 course	 and	 Lean	 
	 	 	 Management	course.		The	Company	aimed	to	urge	its	employees	to	understand	customer	needs	(Voice	of	Customer)	both 
	 	 	 internal	 and	 external	 customers.	 	 This	 improved	work	 processes	 that	 serve	 customer	 needs	 and	 decrease	 inefficient	 
	 	 	 processes	and	costs.
	 	 3.	 Managerial	competency	development	course	such	as	Leadership	Development	Program	for	first	management	level	consisting 
	 	 	 of	 Proactive	 Leader	 course	which	 focused	on	creating	new	 ideas	and	effectively	motivating	participants	 to	 have	a	 sense	 
	 	 	 of	 leadership	and	Management	Skills	for	Leader	course	which	enhanced	essential	 leadership	skills	such	as	communicating	 
	 	 	 and	 coaching	 their	 teams,	 etc.	 	 All	 course	 participants	 were	 closely	 followed	 up	 on	 implementation	 of	 knowledge 
	 	 	 received.	 	The	participants	were	required	 to	present	 their	 results	of	 the	knowledge	used	 in	 their	works	 to	 top	management	 
	 	 	 who	were	invited	to	give	comments	to	them	to	make	further	improvement.
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	 	 	 ส�าหรับผู ้บริหารระดับกลาง	 และผู ้บริหารระดับกลางสูง	 ได้จัด 
	 	 	 หลกัสตูรท่ีมุง่เน้นการเติบโตของบรษิทัฯ	ให้ได้ตามกลยทุธ์ทีต่ัง้ไว้	อาท ิ
	 	 	 หลักสูตรการคิดเชิงกลยุทธ์	 (Strategic	 Thinking)	 และหลักสูตร	 
	 	 	 Executive	 Talk	 ในหัวข้อ	 Digital	 Transformation	 และหัวข้อ 
	 	 	 Digital	 Trends	 for	 Insurance	Business	2017	 เพ่ือเตรียมรองรับ 
	 	 	 กระแสเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
	 	 4.	 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในสาขาวิชาชีพ	 (Functional	 
	 	 	 Competency)	 เช่น	ด้านการประกันภัย	 ได้แก่	 หลักสูตรความรู้ด้าน 
	 	 	 การประกันภัย	หลักสูตรการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก	และหลักสูตร 
	 	 	 หลักการพิจารณาการประเมินความเสี่ยงภัยฯ	 เป็นต้น	ด้านการขาย	 
	 	 	 ได้แก่หลักสูตรทักษะการขายอย่างที่ปรึกษา	 (The	 Counselor	 
	 	 	 Salesperson)	 และหลักสูตรการบริหารทีมขาย	 (Managing	Sales	 
	 	 	 Performance)	 เป็นต้น	ทั้งนี้ภายหลังจากการอบรมจะมีการทดสอบ 
	 	 	 วัดความรู้และการน�าความรู้ไปใช้โดยวิทยากรและผู้บริหารต้นสังกัด 
	 	 	 อย่างเข้มข้น

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

	 	 	 บริษัทฯ	 ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่	 และอย่างต่อเน่ืองทุกระดับภายในองค์กร 
	 	 	 อย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิท่ีพนักงานทุกคนควรจะได้รับ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงการรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงไว้ในองค์กร	 
	 	 	 จึงมีโครงการพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพสูง	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 The	Next	Gen-MTI	Management	DNA	 เพ่ือเตรียมบุคลากรระดับ 
	 	 	 จัดการในระยะยาวให้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานตามความสามารถ

• Good Business
	 ด้วยยึดมั่นการบริหารและการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีด้วยอาชชวะ	 คือการครองตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงให้ความส�าคัญต่อ 
	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 และได้ปฏิบัติอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทฯ	 โดยในปี	 2555	บริษัทฯ	 ได้ร่วมลงนามสนับสนุน 
	 การต่อต้านคอร์รัปชันผ่านสภาหอการค้าไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก 
	 รูปแบบ	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

	 ปี	 2558	บริษัทฯ	 ได้ประกาศ	 “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	พ.ศ.	 2558”	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้ตระหนักและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน 
	 ทุกรูปแบบภายในองค์กร	โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	ปลอดคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

	 ปี	 2559	บริษัทฯ	 ได้น�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ตลอดจนสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานโดยจัดให้มีการ 
	 ฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันและขจัดการทุจริตของบริษัทฯ	 ให้แก่พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ 
	 จ�านวน	 1,090	 คน	 ให้รับทราบนโยบาย	 วิเคราะห์ความเสี่ยง	 และปัจจัยของบริษัทฯ	 ท่ีอาจก่อให้เกิดการทุจริตท้ังในบริษัทฯ	 และนอกบริษัทฯ	 
	 โดยจัดอบรมขึ้นทั้งในส�านักงานใหญ่	และส�านักงานสาขาย่อย	ทั้งนี้	ผลการประเมินการฝึกอบรมนั้นได้รับการประเมินในระดับดี

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน	 โดยการรณรงค์ให้มีการแจ้งช่องทางการร้องเรียน	หรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบ 
	 การทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	 และมีแนวทางการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ	 ด้วยความโปร่งใส	 และเป็นธรรม	 ตลอดจนการให้ความ 
	 คุ้มครองสิทธิแก่ผู้ร้องเรียน	และมีบทลงโทษแก่ผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสม	ตามวินัยที่บริษัทฯ	ก�าหนด	หรือข้อก�าหนดทางกฎหมาย

	 ผลจากการด�าเนินงานที่เข้มงวดและต่อเน่ืองตามหลักธรรมมาภิบาล	ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน 
	 ไทยในการต่อต้านทุจริต	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	ซึ่งร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
	 กรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	Directors:	 IOD)	 ให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	 (CAC)	 
	 และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์	CAC	 เพ่ือเป็นเครื่องหมายแสดงเจตนารมณ์และความร่วมมือของบริษัทฯ	 ในการต่อต้านการทุจริต 
	 คอร์รัปชันทุกรูปแบบ	ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ

 ธุรกิจดีด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า
	 นอกจากการสร้างความเข้มแข็งภายในองค์กรแล้ว	บริษัทได้หมั่นพัฒนาโครงการ	และนวัตกรรมใหม่ๆ	 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า	 
	 อันเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบที่บริษัทฯ	พึงมี
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	 	 	 For	middle	and	 top	management,	 the	courses	 focused	on	growth	of	 the	Company	 in	 line	with	a	strategy	such	as	Strategic 
	 	 	 Thinking	course	and	Executive	Talk	 course	about	Digital	 Transformation	and	Digital	 Trends	 for	 Insurance	Business	 2017 
	 	 	 which	provided	knowledge	and	idea	about	rapid	technological	change.
	 	 4.	 Functional	competency	development	course	which	focused	on	insurance,	for	instance.		Such	courses	concerned	insurance	 
	 	 	 Knowledge,	 business	 interruption	 insurance,	 risk	 assessment,	 etc.	 Sales	 skill	 course	were	 also	 provided	 consisting	 of	 
	 	 	 Counselor	Salesperson	course	and	Managing	Sales	Performance	course.	 	After	 the	trainings,	all	participants	were	required	 
	 	 	 to	take	tests	and	apply	knowledge	to	their	works	which	closely	monitor	by	instructors	and	their	supervisors.

	 The	Company	provided	opportunity	 for	employees	 in	all	 levels	 in	consistently	practicing	skills	and	 fully	developing	 their	potentials	 
	 and	valued	high	potential	employees.	 	So	 it	came	up	with	an	 idea	 to	develop	such	group	employees,	 the	course	“The	Next	Gen- 
	 MTI	Management	DNA”	was	held	to	prepare	management	level	employees	for	sustainable	career	path	based	on	their	abilities.

• Good Business
	 Adhering	 to	good	management	 and	Good	Corporate	Governance	under	 the	 virtue	 of	 integrity,	 the	Company	has	 complied	with	 
	 and	focused	on	the	Anti-corruption	Policy	since	the	merger.		In	2012,	the	Company	had	jointly	signed	to	support	the	anti-corruption	 
	 campaign	 through	 the	 Thai	 Chamber	 of	 Commerce	 and	 Thai	 Listed	Companies	 Association	 to	 declare	 an	 intention	 against	 
	 corruption	in	any	form	both	inside	and	outside	an	organization.

	 In	2015,	the	Company	had	announced	“Anti-corruption	Policy	of	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	for	2015”	to	raise	 
	 awareness	 of	 the	 corruption	 among	 the	 Board	 of	 Directors,	 Audit	 Committee,	 Risk	Management	Committee,	 executives	 and	 
	 employees	 in	 all	 levels	 and	 to	make	 them	 jointly	 oppose	 corruption	 in	 any	 form	 inside	 an	 organization,	 under	 an	 objective	 to	 
	 be	organization	which	operates	the	business	with	ethics	and	corruption-free.

	 The	Company	has	uploaded	 the	Anti-corruption	Policy	 to	 its	website,	at	 the	same	 time	 it	has	built	awareness	 to	1,090	executives	 
	 and	employees	by	arranging	 training	concerning	policy	and	guideline	on	preventing	and	eliminating	corruption,	 risk	analysis	and	 
	 factors	 that	may	 cause	 corruption	 inside	 and	 outside	 the	Company.	 	 Trainings	were	 held	 at	 head	 office	 and	 sub-branches.		 
	 According	to	an	evaluation,	the	Company	received	good	level	for	trainings	that	it	had	provided.

	 Moreover,	 the	Company	 had	 set	 a	 preventive	measure	 on	 corruption,	 promoting	 a	 channel	 for	 complaint	 and	 report	 corruption	 
	 suspicion	and	setting	guideline	on	systematically	considering	 the	 report	on	corruption	with	 transparency	and	 fairness.	 	 It	also	set 
	 a	protection	to	cover	 the	right	of	 those	who	have	reported	the	suspicious	cases	and	a	penalty	 to	punish	the	wrongdoer	based	on 
	 Company’s	regulation	and	related	laws.

	 According	 to	 result	 of	 the	 strict	 and	 constant	 policy	 implementation	 based	 on	Good	Corporate	Governance,	 the	 Company	 
	 was	 certified	and	accepted	by	 the	 Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	 (CAC)	 together	with	 
	 the	 Thai	 Institute	 of	Directors	 (IOD)	 to	 be	 a	member	 of	 the	CAC.	 	Additionally,	 the	Company	was	 allowed	 to	 use	 and	promote 
	 to	the	public	a	symbol	of	CAC	representing	intention	and	cooperation	of	the	Company	against	corruption.

 Good Business supported by Good Responsibility to Customers 
	 Always	 responsible	 to	 its	 customers,	 the	Company	 has	 not	 only	 strengthened	 the	 organization	 internally	 but	 also	 constantly 
	 improved	new	projects	and	innovations	to	serve	customer’s	needs,

 Roadside Assistance Service Project
	 The	project	was	developed	to	provide	more	benefit	and	assistance	to	its	customers	who	have	joined	the	project.		It	had	been	initiated	 
	 since	 2016	under	 the	 objective	 to	 assist	 customers	during	 traveling.	 	 If	 the	 insured	and	 family	members	 have	 an	 accident	 and 
	 sickness.		This	additional	service	will	be	provided	to	customers	who	buy	personal	accident	insurance	via	telephone.		The	assistance 
	 service	serves	the	customers	who	travel	from	their	homes	within	the	country	or	overseas	more	than	150	kilometers.		The	customers 
	 will	receive	medical	cards	on	which	contact	numbers	of	the	service	are	stated.		The	assistance	services	are	as	follows.
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	 โครงการเพิ่มบริการการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทาง
	 เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ	 ได้พัฒนาขึ้นโดยมุ่งเน้นการเพ่ิมผลประโยชน์	 รวมถึงความช่วยเหลือให้กับลูกค้าของบริษัทฯ	 ท่ีเข้าร่วมโครงการ	 โดยเริ่ม 
	 ใช้ตั้งแต่ปี	 2559	ตามวัตถุประสงค์	 เพ่ือช่วยเหลือลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการในระหว่างการเดินทางหากเกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยส�าหรับลูกค้าและ 
	 คนในครอบครัว	 โดยบริการเสริมน้ีจะมอบให้กับลูกค้าพร้อมกับการซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุผ่านทางโทรศัพท์	 ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยเหลือ 
	 หากลูกค้าเดินทางออกจากที่อยู่ถาวรมากกว่า	 150	 กิโลเมตร	ทั้งในประเทศ	และต่างประเทศแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยกะทันหัน	 โดยสามารถ 
	 ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ท่ีบริษัทฯ	 ได้แจ้งไว้ในบัตร	Medical	 Card	 ซึ่งบริการช่วยเหลือดังกล่าวนี้	 ได้มีการให้บริการและอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 
	 ให้กับลูกค้า	อาทิ
	 	 •	 บริการให้ค�าแนะน�า	และการติดต่อนัดหมายเพื่อการรักษาพยาบาล
	 	 •	 บริการให้ข้อมูลของโรงพยาบาล	คลินิก	แพทย์ที่อยู่ใกล้เคียง
	 	 •	 บริการกรอกใบสั่งยาทดแทนในระหว่างเดินทาง	กรณีต้องใช้ยาฉุกเฉิน
	 	 •	 บริการติดต่อกับโรงพยาบาล	และแผนประกันสุขภาพ	เพื่อการรักษาอย่างทันท่วงที
	 	 •	 บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในภาวะวิกฤต
	 	 •	 บริการส่งญาติหรือเพื่อนเพื่อเยี่ยมผู้ป่วย	กรณีผู้ป่วยเดินทางเพียงล�าพัง
	 	 •	 บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับภูมิล�าเนาเพื่อการพักฟื้นต่อไป
	 	 •	 บริการดูแลเด็กที่ร่วมเดินทางโดยต้องอยู่ในการปกครองกรณีสมาชิกประสบเหตุฉุกเฉิน
	 	 •	 บริการส่งศพกลับประเทศ	หรือภูมิล�าเนาเดิม	ในกรณีเกิดเหตุเศร้าสลดขึ้น
	 	 •	 บริการติดตามสัมภาระ	หรือเอกสารส�าคัญที่สูญหายระหว่างเดินทาง
	 	 •	 บริการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล
	 	 •	 บริการแนะน�าล่าม	หรือเจ้าหน้าที่กฎหมายตามความจ�าเป็น

	 บริการต่างๆ	 เหล่านี้ลูกค้าจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ	 เพ่ิมเติม	 เพราะบริษัทฯ	ต้องการมอบความจริงใจและความห่วงใย	นอกเหนือจากความคุ้มครอง 
	 ท่ีบริษัทฯ	มีให้แก่ลูกค้า	 ซึ่งท�าให้ลูกค้าอุ่นใจและสบายในการใช้บริการที่บริษัทฯ	 ได้มอบให้	 ท�าให้มีลูกค้าตอบรับถือกรมธรรม์ความคุ้มครองอย่าง 
	 ต่อเนื่องด้วยดีเสมอมา

	 “Muang	Thai	Claim	DI”	แอปพลิเคชันเดิม	เพิ่มเติมประสิทธิภาพ
	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่มีอยู่เดิม	 โดยการเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากย่ิงข้ึน	 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
	 ในด้านการบริการการเคลม	ด้วย	Application	 “Muang	 Thai	Claim	DI”	 ซึ่งจะท�าให้ลูกค้าเข้าถึงการเคลมได้ง่าย	 เพียงปลายนิ้วสัมผัส	บริการ	 
	 “เมืองไทย	 เคลมดิ”	 เป็นการให้บริการส�าหรับกลุ่มลูกค้ารถยนต์	 เมื่อลูกค้าต้องการแจ้งเคลมเสียหายเล็กน้อยไม่มีคู่กรณีลูกค้าไม่ต้องเสียเวลา 
	 ยกหูโทรศัพท์	 ไม่ต้องรอนัดหมาย	 ไม่ต้องกังวลว่าพนักงานจะมาหรือไม่	 ลูกค้าสามารถถ่ายรูปผ่านทาง	Application	 ซึ่งรูปภาพความเสียหาย 
	 ของรถจะถูกส่งเข้ามาที่บริษัทฯ	 หลังจากได้รับภาพ	 เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ	 จะท�าการอนุมัติพร้อมท้ังออกใบเคลมที่แสดงรายการความเสียหาย 
	 ส่งไปท่ีมือถือของลูกค้า	 ลูกค้าสามารถน�าใบรายการความเสียหายที่อยู่ใน	Application	 ไปแสดงที่อู่หรือศูนย์บริการท่ีต้องการซ่อมต่อไป	สามารถ 
	 ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการแจ้งเคลมมากขึ้น

	 นอกจากน้ี	บริษัทฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการร่วมเป็นส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของลูกค้า	 โดยที่ผ่านมา	บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย 
	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าในกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์	กลุ่มนายหน้าประกันภัยและตัวแทน	ในการร่วมออกบูธกิจกรรมในงานส�าคัญ 
	 ต่างๆ	ของคู่ค้า	 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของคู่ค้าต่างๆ	และยังเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทฯ	สู่สาธารณชน 
	 ในวงกว้าง	โดยในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีการออกบูธร่วมกับคู่ค้าต่างๆ	อาทิ
	 	 •	 กลุ่มอีซูซุ	หาดใหญ่	(งานเกษตรภาคใต้	ที่	อ�าเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา)
	 	 •	 กลุ่มอีซูซุ	พระนคร	สาขาต่างๆ	(งาน	Fun	Fest	Isuzu	Blue	Power)
	 	 •	 กลุ่มโตโยต้า	(งาน	Toyota	Skill	Contest	การแข่งขันทักษะด้านต่างๆ	ของพนักงานโตโยต้า)
	 	 •	 งานศรีกรุงสัญจร
	 	 •	 งานกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ	(กบข.)	สัญจร
	 	 •	 งานประเพณีเครื่องเคลือบพันปี	ประเพณีบ้านกรวด	จังหวัดบุรีรัมย์	เป็นต้น

• Good Society
	 ธุรกิจดีด้วยความรับผิดชอบที่ดีต่อลูกค้า	และสังคม
	 สิ่งส�าคัญของงานบริการ	 คือการแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้า	 คู่ค้า	 และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ	 อย่างเหมาะสม	 โปร่งใส	 โดยบริษัทฯ	 ยังม ี
	 ศูนย์บริการลูกค้าท่ีพร้อมให้ข้อมูล	 ค�าปรึกษา	 และแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ผ่านเบอร์โทรศัพท์	 1484	 ท่ีสามารถให้บริการลูกค้า 
	 อย่างครบวงจร	 ท้ังในเรื่องของการแจ้งเคลมอุบัติเหตุ	 การให้บริการตอบค�าถาม	 แก้ไขปัญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑ์	 และบริการทุกประเภทในหลาย 
	 ช่องทางและทางเว็บไซต์	 www.muangthaiinsurance.com	และ	www.mticonnect.in.th	 สื่อ	 facebook	 fanpage:	muangthaiinsurance	 
	 และการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยอันตรายต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนอยู่ในความไม่ประมาทผ่านทาง	facebook	fanpage:	ยิ้มได้เมื่อภัยมา	MTI	Connect

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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	 	 •	 Medical	referrals	and	reservation	service
	 	 •	 Medical	assistance	referral	service
	 	 •	 Prescription	assistance	in	case	of	emergency
	 	 •	 Hospital	and	insurer	contacting	service	for	medical	treatment
	 	 •	 Emergency	medical	evacuation	service
	 	 •	 Patient	visit	service
	 	 •	 Child	care	service	in	case	of		accident
	 	 •	 Emergency	repatriation	or	mortal	remain	service
	 	 •	 Lost	luggage	or	document	service
	 	 •	 Pre-trip	information	service	via	website	or	e-mail
	 	 •	 Interpretation	service	or	legal	advisor	service

	 Apart	from	insurance	coverage,	the	services	are	provided	to	the	customers	with	no	additional	charge	because	the	Company	would	 
	 like	 to	provide	customers	with	 sincerity	and	care	 to	assure	customers	with	 these	services.	As	a	 result,	 the	customer	always	 trust 
	 and	rely	on	the	Company.

 “Muang Thai Claim DI” application, make it better”
	 The	Company	 has	 determined	 to	 improve	 an	 efficiency	 of	 the	 existing	 technology	 in	 order	 to	 serve	 customer’s	 need	 in	 term	 
	 of	 claiming.	 	Using	 “Muang	Thai	Claim	DI”	 application,	 the	customers	can	notify	 and	 report	 claims	easily.	 	Without	 calling	 to	 the 
	 Company,	making	 appointment	 or	 waiting	 for	 Company’s	 surveyor,	 the	 customers	 who	 have	Motor	 insurance	 can	 use	 the	 
	 application	 report	 small	 claims	or	 claims	without	 the	other	party.	 	 The	customers	can	use	 the	application	 to	 send	pictures	 to	 the 
	 Company	as	a	claim	report.		After	receiving	pictures,	Company	staff	will	approve	and	send	claim	form	to	customers’	mobile	phones.		 
	 The	can	present	such	claim	 form	received	 in	 the	application	 to	a	garage	or	service	center.	 	This	can	speed	up	 repair	processes	 
	 and	shorten	claim	period.

	 Moreover,	 the	Company	has	 focused	on	 supporting	 its	partners’	 businesses.	 	 It	 has	been	 trusted	by	 the	business	partners	 such	 
	 as	motor	dealers,	brokers	and	agents	who	invited	the	Company	to	join	in	many	important	events	in	order	to	strengthen	relationship	 
	 between	customers	and	 its	business	partners	 and	 to	promote	MTI	brand	 to	 the	public.	 	 In	 2016,	 the	Company	had	 joined	many	 
	 events	with	its	business	partners	such	as.
	 	 •	 Isuzu	Hatyai	Group	(Southern	Thailand	Agricultural	Fair,	Hat	Yai,	Songkla	Province)
	 	 •	 Isuzu	Phranakorn	Group	(Fun	Fest	Isuzu	Blue	Power	Event)
	 	 •	 Toyota	Group	(Toyota	Skill	Contest:	Competition	among	Toyota	staff)
	 	 •	 Srikrung	on	tour	campaign
	 	 •	 Government	Pension	Fund	(GPF)	Event
	 	 •	 Millennial	Ceramic	Ceremony	of	Ban	Kruat	District,	Buriram	Province

• Good Society
 Good business under customer responsibility and social responsibility
	 Key	of	services	is	to	be	responsible	to	customers,	business	partners	and	related	parties	properly	with	transparency.		The	Company	 
	 has	opened	customer	service	centers	which	provide	useful	 information,	advice	and	solution	to	the	customer.	 	24-hours	call	center	 
	 1484	where	the	customers	can	experience	all-in-one	service	such	as	accident	claim	report,	and	inquiry	and	advice	about	products 
	 and	 services.	 	 There	 are	 other	 service	 channels	 such	 as	www.muangthaiinsurance.com,	 www.mticonnect.in.th	 and	 Facebook	 
	 fanpage:	muangthaiinsurance.	 	 The	Company	 has	 a	 Facebook	 fanpage	called	 “Yim	Dai	Meua	Pai	Ma	MTI	 connect”	 is	 another	 
	 channel	that	share	good	knowledge	about	various	types	of	risks	to	the	customers.
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โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรไทย
“น�าประสบการณ์ต่อยอดความเข้มแข็งแก่คนพิการอย่างยั่งยืน”

เป็นโครงการที่บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	 2557	 โครงการดังกล่าวได้ถูกพัฒนาและสร้างสรรค์	 โดยเชื่อมโยงกับกลยุทธ์การ 

ด�าเนินนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน	กล่าวคือ	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	 

พ.ศ.	 2550	และที่แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	พ.ศ.	 2556	มีบทบัญญัติเพ่ือก�าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่ม ี

จ�านวนลูกจ้างตั้งแต่	 100	คนข้ึนไป	ต้องรับคนพิการท่ีสามารถท�างานได้เข้าท�างานในองค์กร	หรือส่งเสริมอาชีพคนพิการ	 โดยจัดให้สัมปทาน	หรือส่ง 

เงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแทนก็ได้	 ดังน้ัน	 เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	บริษัทฯ	 จึงได้คิดกิจกรรม 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์	 ส�าหรับผู้พิการเพ่ือทดแทนการจ้างงานผู้พิการ	 ขณะเดียวกัน	 เพ่ือต้องการให้เงินที่จะต้องส่ง 

เข้ากองทุนฯ	ได้ถูกส่งไปให้การช่วยเหลือคนพิการ	ให้ได้มีอาชีพอย่างแท้จริง

ปี	 2559	บริษัทฯ	 ได้ให้การฝึกอาชีพด้านการเลี้ยงไก่ไข่	 และไก่เนื้อแก่ผู้พิการในพื้นที่อ�าเภอคลองหาด	จังหวัดสระแก้ว	 จ�านวน	10	คน	ผ่านการด�าเนิน 

การของส�านักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย	 (โคเออร์)	 ซึ่งเป็นผู้ที่บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้ลงพ้ืนที่ติดตามการด�าเนินกิจกรรม	 โดย 

เริ่มกระบวนการฝึกอบรมระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน	2559	ทั้งนี้	 จากการด�าเนินกิจกรรม	2	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	 ได้รวบรวมข้อมูลความเข้มแข็ง 

ของโครงการท่ีจะสามารถช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ให้แก่ผู้พิการให้มากข้ึน	 อันจะท�าให้ผู้พิการมีผลผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้น	 สามารถ 

จ�าหน่ายได้ราคาดี	 ท่ีส�าคัญสามารถลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของผู้พิการได้	 ดังน้ัน	 ในปี	 2559	บริษัทฯ	 จึงได้น�าผู้พิการท้ังหมดเข้ารับการอบรม 

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 จังหวัดนครราชสีมา	 โดยอนุญาตให้ผู้พิการน�าผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวติดตามไป 

ด้วย	 เพ่ือจะได้น�าความรู้ที่ได้รับมาช่วยเหลือกันในการเลี้ยงสัตว์	 ซึ่งเป็นเหมือนอาชีพของครอบครัว	 โดยจากการส่งเสริมความรู้เชิงวิชาการที่มากขึ้น	 

ท�าให้ผู้พิการเรียนรู้วิธีการดูแลไก่ของตนเองได้ดีขึ้น	สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น	

อกีหน่ึงกจิกรรมของโครงการส่งเสรมิและพัฒนาคณุภาพชวิีตผูพิ้การไทยทีบ่ริษทัฯ	ได้ให้การสนบัสนนุมาตลอดคอื	การส่งเสรมิและสร้างอาชพีให้แก่ผูพิ้การ 

ออทิสติกที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ	จังหวัดชลบุรี	ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท�าหัตถกรรมจากกระดาษอัด	 

(เปเปอร์มาเช่)	 โดยปี	 2559	มีผู้พิการเข้าร่วมโครงการจ�านวน	2	คน	ซึ่งผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่จากผู้พิการได้ถูกน�าไปจ�าหน่ายในร้านค้าสวัสดิการของ 

มูลนิธิฯ	สร้างรายได้มาสู่ผู้พิการ	และส่วนหนึ่งได้ถูกน�าไปช่วยเหลือผู้พิการออทิสติกคนอื่นๆ	ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ	อย่างไรก็ตาม	จากการติดตาม

การฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด	บริษัทฯ	พบว่าการสร้างกิจกรรมให้ผู้พิการออทิสติกได้ลงมือท�า	 เช่น	 การแปะกระดาษและระบายสีผลิตภัณฑ์เปเปอร์มาเช่	 

ถือเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการบ�าบดัรกัษาผูพิ้การออทิสตกิได้เป็นอย่างด	ีท�าให้ผูพิ้การออทิสตกิมพัีฒนาการท่ีดข้ึีน	นอกจากนี	้กิจกรรมดังกล่าว	ยังเป็น

ส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่หน่วยงานที่ดูแลผู้พิการอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร

จากนโยบายความรบัผิดชอบต่อสังคมเพือ่การพฒันาองค์กรอย่างย่ังยืนของบรษัิท เมืองไทยประกันภยั จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ได้วางกลยทุธ์การด�าเนิน
งานไว้ 3 ด้านหลักๆ อันได้แก่ Good Business Good People และ Good Society ซึ่งกลยุทธ์การด�าเนินงานทั้ง 3 ส่วนนี้ได้ถูกน�าไปเชื่อมโยงกับ
กระบวนการท�างานของส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นแรงหนุนและขับเคล่ือนกระบวนการสร้างความยั่งยืนให้องค์กรผ่านการด�าเนินกิจการด้วยความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ขณะเดียวกัน ในการด�าเนินกิจกรรมต่อหน่วยงานภายนอก บริษัทฯ ได้วางเป้าหมายในการร่วมเป็นส่วนสนับสนุนและส่งเสริม
ภาคสังคมในหลากหลายโครงการ ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชน ผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส และกีฬา

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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Project on Supporting and Developing Quality of Life for Persons with Disability in Thailand
“We use our experiences to lead the disabilities to sustainable lives”

The	Company	had	continuously	conducted	this	project	since	2014.		The	project	was	developed	and	created	based	on	corporate	social	 

responsibility	policy	for	sustainability.		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	people	with	disability,	 they	must	 contribute	 subvention	 

Fund	for	Empowerment	of	Persons	with	Disabilities	or	they	must	conduct	activities	about	job	training	to	support	people	with	disability.		 

To	comply	with	 the	 law,	 the	Company	had	provided	 trainings	on	agriculture	and	 raising	animals	 for	people	with	disability	 instead	of	 

hiring	them.		Instead	of	contributing	subvention	to	the	Fund,	the	money	will	go	to	the	disable	people	directly	in	helping	them	get	jobs.

In	 2016,	 the	Company	provided	 trainings	 on	 raising	 layer	 chicken	 and	broiler	 chicken	 to	 10	disable	 people	 in	 Sa	Kaeo	Province	 

through	the	Catholic	Office	for	Emergency	Relier	and	Refugees	(COERR)	which	was	responsible	for	following	up	result	of	the	activity.		 

The	 training	started	 from	March	 to	September	2016.	 	 It	was	 the	second	year	 that	 the	Company	had	arranged	 this	kind	of	activity	 for	 

the	disable	people.	 	 The	project	 helped	 improve	efficiency	of	 the	 husbandry	which	qualities	 of	 products	were	better.	 	 In	 2016,	 the	 

Company	had	coordinated	with	the	Suranaree	University	of	Technology	in	Nakhon	Ratchasima	Province	to	train	people	with	disability	 

who	were	allowed	to	bring	their	overseers	or	family	members	for	accompanying	in	the	training	about	husbandry.		The	training	aimed	to	

provide	more	knowledge	and	in	depth	information	to	them	to	improve	productivity	and	increase	income.

Moreover,	 the	Company	had	always	supported	and	 improved	quality	of	 life	of	people	with	disability.	 	One	project	 that	 the	Company	 

had	always	been	 supporting	was	 autistic	 people	 to	 have	 incomes.	 	 Two	people	were	 under	 the	 care	 of	 Teacher	Boonchoo	Home	

for	Special	Children	 in	Pattaya	and	they	had	attended	the	Paper	Mache	training	 in	2016.	 	The	paper	mache	products	had	been	sold	

at	 the	 foundation’s	welfare	 shop.	 	 Part	 of	 the	 income	was	used	 to	 help	 other	 autistics	 in	 the	 foundation.	 	 The	Company	 found	 that	 

encouraging	autistic	people	to	do	activities	such	as	doing	paper	work	and	painting	paper	mache	was	a	good	therapy	for	them.		These	

kinds	of	activity	also	help	strengthen	the	foundation	as	well.

Corporate Social Responsibility Activities

The Company’s Corporate Social Responsibility policy consists of 3 main aspects such as Good Business, Good People and Good 
Society.  These strategies have linked to operation processes of every department in order to support and drive the Company to 
the sustainable growth through social responsibility activities.  Moreover, the Company has set a target to improve and support 
society via various projects through main target groups such as children, disable people or disadvantage people and sports.
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ตำรำงกิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด

การอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการ
ในด้านต่างๆ

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการ

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้พิการมีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ 
และการเข้าถึงบริการต่างๆ การท�างบ
ก�าไร ขาดทุน การท�าบัญชีครัวเรือน 
และมีความรู้ด้านอาชีพ สามารถน�าไป
ประกอบอาชีพได้

สนับสนุนเงินเพื่อประกอบอาชีพ
ให้ผู้พิการ

เพื่อให้ผู้พิการสามารถ
พึ่งพาตนเองได้

ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้พิการมีรายได้เพิ่มขึ้น
มีการรวมกลุ่มกันเพื่อบริหารจัดการ
กลุ่มของตนเอง

จัดการประชุมระหว่างสมาชิกโครงการ
และเจ้าหน้าที่โครงการ เพื่อวางแผนการ
ท�างาน และติดตามการท�างานร่วมกัน

เพื่อวางแผนการท�างาน และติดตามการ
ด�าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ

การด�าเนินงานของโครงการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

การประชุมคณะกรรมการ 
1 ครั้ง/3 เดือน
การติดตามงานของเจ้าหน้าที่โครงการ 
1 ครั้ง/เดือน 

การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้พิการมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ  
และเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเพิ่มเติม

ผู้พิการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ได้ความรู้เพิ่มเติม

ผู้พิการน�าข้อแนะน�า และความรู้ ไป
ปรับปรุงการประกอบอาชีพได้

โครงกำรอำสำกล้ำใหม่ เมืองไทยประกันภัย
“พัฒนาจิตอาสา	สร้างความเข้มแข็งแก่วัฒนธรรมองค์กร”

เป็นกิจกรรมเพ่ือปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรตามนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน	โครงการนีม้วัีตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ

เป็นจิตอาสาให้เข้าไปอยู่ในใจของพนักงานทุกคนของ	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร	และด�าเนินตามพันธกิจหลักขององค์กรที่ว่า	 “ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”	และพร้อมจะช่วยสร้างสรรค์ประโยชน์ให้

แก่สังคมที่อยู่รอบองค์กร	เพื่อสร้างการพัฒนาชุมชนไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร	กิจกรรมอาสากล้าใหม่	 เมืองไทยประกันภัย	ที่เกิดขึ้น	ในปี	2559	

ประกอบด้วย

	 1.	กิจกรรม	“ยิ้มนี้	เพื่อพี่ทหาร”

	 	 ด้วยการน�าของใช้จ�าเป็น	และเงินทุนเล็กๆ	น้อยๆ	มอบให้แก่ทหารบาดเจ็บ	พร้อมร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มรอยย้ิม	และให้ก�าลังใจ 

	 	 แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าเพื่อปกป้องประเทศชาติ	ณ	โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	

จากการด�าเนนิกิจกรรมเพ่ือสร้างอาชพีให้แก่ผูพิ้การอย่างต่อเน่ืองเสมอมา	ท�าให้	บรษิทั	เมอืงไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้รบัรางวัล	“องค์กรสนบัสนนุ

งานคนพิการดีเด่นต่อเน่ือง	ประจ�าปี	2559”	จากกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	ซึง่เป็นการรบัรางวลัต่อเน่ืองตัง้แต่ปี	2556	และ	2558

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)
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Activity table: objective, result and indicator for success of the project

Activity Objective Result Indicator

Trainings provided to people 
with disability

To improve quality of life Their qualities of lives improved They understood the right of the 
disability and services, how to 
prepare a profit and  loss statement 
and household accounting and 
knowledge for career

Donate to support people with 
disability to earn a living

Sustainable self-sufficiency They can rely on themselves They can earn more
Teaming up and managing their 
own group

Arrange meeting for members and  
COERR staff to set working plan 
and work together

To draft a working plan and follow 
up the project to meet its objective

The project meets an objective Arrange meeting 1 time/ 3 months
Follow up operation of  a COERR 
staff 1 time/month

Arrange meeting to exchange 
knowledge

To allow people with disable to 
share knowledge and experience 
and learn more about  careers

They have an opportunity to
exchange experiences and
knowledge

They can apply suggestions and 
knowledge to improve their careers

Muang Thai Volunteers
“Creating volunteers help to strengthen organization culture”

The	activities	were	held	to	instill	organization	culture	according	to	the	Corporate	Social	Responsibility	Policy	for	Sustainability	of	the	Company 

	to	every	staff’s	heart.		This	will	make	every	staff	to	realize	that	they	are	parts	of	the	Company	and	adhere	to	one	of	the	Company’s	mission	

“Commit	 to	corporate	governance	and	social	 responsibilities”	which	encourage	 its	staff	 to	help	develop	communities	surrounded	 the	

Company	along	with	boosting	growth	of	the	Company.		The	activity	“Muang	Thai	Volunteers”	in	2016	are	as	follows.

 1. “Smile for Soldier “Activity

	 	 The	volunteers	donated	commodities	and	fund	to	the	soldiers	who	were	injured.		The	volunteers,	at	the	same	time,	had	entertained 

	 	 the	soldiers	and	gave	them	morale	at	Veterans	General	Hospital.

As	a	result,	it	was	the	third	year	after	2013	and	2015	that	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	had	been	received	the	award	of	

“an	organization	that	always	support	people	with	disability	in	2016”	form	Ministry	of	Social	Development	and	Human	Security.
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	 2.	กิจกรรม	“เมืองไทยปันน�้าใจเพื่อน้อง”	

	 	 อาสากล้าใหม่	เมืองไทยประกันภัย	ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน	ของใช้จ�าเป็น	พร้อมจัดกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆ	ณ	โรงเรียนวัดดอนยอ	 

	 	 จังหวัดนครนายก	

	 3.	กิจกรรม	“คนเมืองไทย	(MTI)...	คนใจสะอาด”

	 	 รวมพลังอาสากล้าใหม่	 เมืองไทยประกันภัย	 ท�าความสะอาดบริเวณวัด	 เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถาน 

	 	 ณ	วัดกลางบางซื่อ	จังหวัดนนทบุรี

	 4.	กิจกรรม	“MTI	ปันน�้าใจจากพี่สู่น้อง”

	 	 ร่วมท�ากิจกรรมการเรียนรู้กับน้องๆ	มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	กรุงเทพมหานคร	พร้อมน�าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนมามอบให้กับน้องๆ

	 5.	กิจกรรม	“ต้นกล้าอาสา	พัฒนาชุมชนพระยาสุเรนทร์”

	 	 อาสากล้าใหม่เมืองไทยประกันภัย	จัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี	และกิจกรรมสันทนาการ	เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้	แก่เด็กๆ	ที่	ศูนย์พัฒนา 

	 	 เด็กเล็กก่อนวัยเรียน	ชุมชนพระยาสุเรนทร์	ซอยรามอินทรา	109

	 6.	กิจกรรม	“กล้าใหม่เมืองไทย	ปันน�้าใจให้น้อง”

	 	 ร่วมปฏิบัติภารกิจสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ	ในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา	บ้านเฟื่องฟ้า	จังหวัดนนทบุรี

	 7.	กิจกรรม	“ปันน�้าใจ	สร้างก�าลังใจ	ให้พระภิกษุสามเณรอาพาธ”

	 	 จัดกิจกรรมเพื่อท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา	ณ	 โรงพยาบาลสงฆ์	กรุงเทพมหานคร	ด้วยการน�าของใช้จ�าเป็นมาถวายแด่พระสงฆ์อาพาธ	พร้อมทั้ง 

	 	 มอบเงินให้แก่โรงพยาบาล	เพื่อน�าไปเป็นค่าภัตตาหาร	เวชภัณฑ์	โลหิต	ยารักษาโรค	และค่าน�้าค่าไฟในโรงพยาบาลต่อไป

	 8.	กิจกรรม	“มื้อนี้...	พี่เลี้ยงเอง”

	 	 อาสาส่งความสุขผ่านกิจกรรมสันทนาการ	และอาหารมื้อกลางวันที่มูลนิธิพันธกิจเรือนจ�าคริสเตียน	กรุงเทพมหานคร

โครงกำรฉันรักเมืองไทย 
“กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์พนักงาน	สู่การพัฒนาองค์กร”

กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้จิตอาสาชาวเมืองไทยประกันภัย	 ได้มีโอกาสน�าเสนอโครงการที่อยากจะท�าเพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม	และสร้างความสุข 

ให้คนไทย	 รวมท้ังได้จัดให้มีการประกวดผ่านโครงการ	 “MTI	 CSR	AWARD	 ซึ่งทุกกิจกรรมที่พนักงานได้สร้างสรรค์ข้ึนจะได้รับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการ	ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทฯ	ในการอนุมัติโครงการฯ	รวมทั้งได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง	ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรม

นอกจากได้สร้างประโยชน์แก่สังคมไทยแล้ว	 กิจกรรมฉันรักเมืองไทยยังสามารถช่วยพัฒนากระบวนการในการด�าเนินงานของพนักงานภายในองค์กรได้	

เนื่องจากการรวมกลุ่มอาสาเมืองไทยประกันภัยในการด�าเนินกิจกรรมฉันรักเมืองไทย	จะท�าให้พนักงานจากหลายส่วนงานได้มารวมตัวกัน	ได้สร้างความ

สมัพันธ์อนัดรีะหว่างกัน	มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท�างานร่วมกัน	และหลงัจบกิจกรรมกลุม่พนกังานอาสายังได้สานต่อความสมัพันธ์	อนัน�าไป

สู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการด�าเนินกิจการขององค์กรอีกด้วย	กิจกรรมภายใต้โครงการ	ฉันรักเมืองไทย	ในปี	2559	ประกอบด้วย
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 2. “Muang Thai for you” Activity

	 	 The	volunteers	donated	school	supplies	and	commodities	to	the	children	and	they	arranged	the	activity	to	entertain	the	children	 

	 	 at	Wat	Don	Yor	School,	Nakhon	Nayok	Province.

 3. “MTI... Generous Heart” Activity

	 	 The	 volunteers	 joined	 the	 activity	 to	 preserve	 the	 religious	by	 cleaning	 temple	 area	 at	Klang	Bang	Sue	 Temple,	Nonthaburi	 

	 	 Province.

 4. “MTI passed the love forward ” Activity

	 	 At	Foundation	for	the	Better	Life	of	Children	in	Bangkok,	the	volunteers	donated	school	supplies	and	stationeries	to	the	children.

 5. “Phraya Suren community” Activity

	 	 The	 volunteers	 taught	 children	 to	 draw	and	paint	 at	 the	Child	Development	Centers	 for	 Pre-School	Children	 in	 Praya	Suren	 

	 	 community,	Soi	Ramintra	109.

 6. “MTI volunteer makes you smile” Activity

	 	 The	 volunteers	 visited	Home	 for	 Disabled	 Babies	 (Bann	 Fuengfah)	 in	 Nonthaburi	 Province	 to	 do	 an	 activity	 to	 entertain	 

	 	 the	children.

 7. “Helping Sick Monks” Activity

	 	 The	activity	arranged	by	 the	volunteers	 to	preserve	Buddhism	at	 the	Priest	Hospital	 in	Bangkok.	 	Commodities	were	offered	 to	 

	 	 sick	monks	and	money	was	donated	 the	hospital	 to	 spend	on	 food,	medical	 supplies,	 blood	bank,	medicines	and	electricity	 

	 	 and	tap	water	expenses.

 8. “Let me treat you to lunch” Activity

	 	 The	 volunteers	 spread	 happiness	 to	 the	 children	 through	 an	 activity	 and	 free	 lunch	 at	Christian	 Prison	Ministry	 Foundation	 

	 	 in	Bangkok.

I Love Muang Thai
“Building relationship between MTI staff lead to improvement of the Company”

This	project	allowed	MTI	staff	to	propose	projects	that	they	want	to	initiate	to	benefit	society	and	make	Thai	people	happy.		The	Company	 

had	launched	a	project	called	“MTI	CSR	AWARD”	where	its	staff	submitted	there	project	to	win	the	competition.		Every	activity	had	been	

considered	and	approved	by	the	project	committee.		Approved	projects	received	fund	to	help	supports	the	activities.

Additionally,	not	only	benefiting	Thai	society	but	also	 I	 love	Muang	Thai	activity	had	 improve	 the	 internal	operation	process	because	

MTI	 staff	 had	 a	 chance	 to	meet,	 work	 together,	 exchange	 experiences	 under	 this	 project	which	 helped	 strengthen	 relationship	 

between	them.		After	the	activity	had	ended,	the	volunteer	staff	had	kept	in	touch	and	helped	each	other.		I	Love	Muang	Thai	activities	in	

2016	consists	of.
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	 1.	กิจกรรม	“น�้าใจลุงป้า	ส่งต่อหลานๆ”

	 	 โดยกลุ่มรักษ์ย้ิม	 ซึ่งได้รับรางวัลยอดเย่ียม	MTI	CSR	AWARD	ปี	 3	 ผ่านการรวมพลังอาสาเมืองไทยประกันภัย	ปรับปรุงฝ้าอาคารเรียน	และ 

	 	 บริจาคอุปกรณ์การเรียน	 ชุดกีฬา	 อุปกรณ์กีฬา	 รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่น้องๆ	 นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาน้อย	 อ�าเภอชนแดน	 

	 	 จังหวัดเพชรบูรณ์

	 2.	กิจกรรม	“ล้อมรั้วปกป้องเลียงผาฝูงสุดท้าย	แห่งผืนป่าเขาหินปูน”

	 	 โดยกลุ่ม	MTI	 For	Wildlife	ที่ร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์	ส�านักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่	 1	 (ปราจีนบุรี)	 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว ์

	 	 ป่าและพันธุ์พืช	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 องค์การบริหารส่วนต�าบลบัวชุม	 ชมรมฅนรักสัตว์-ป่า	 และกลุ่ม	 Hope	 for	 

	 	 Friends	 รวมพลังกันสร้างรั้วเพ่ือป้องกันเลียงผาและสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่	ณ	 พ้ืนที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์	 อ�าเภอชัยบาดาล	จังหวัด 

	 	 ลพบุรี

	 3.	กิจกรรม	“เมืองไทย...	อิ่มใจให้น้องอิ่มท้อง”

	 	 โดยกลุ่ม	 “คิงคองพาเพลิน”	 จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียนวัดศรีคงคาราม	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

	 	 เปิดสอนตั้งแต่ชั้น	ป.1-ป.	6	มีนักเรียนทั้งหมด	27	คน

	 4.	กิจกรรม	“ฅนเมืองไทย	ปันน�้าใจแด่ผู้สูงวัย	จ.ปทุมธานี”

	 	 โดยกลุ่ม	“สานฝัน	ปันใจ”	ที่อาสาส่งมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุ	พร้อมมอบของใช้จ�าเป็นแทนความห่วงใย	ณ	ศูนย์พัฒนาการ 

	 	 จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	จ.ปทุมธานี	(คลอง	5	ถนนรังสิต-นครนายก)

	 5.	กิจกรรม	“สานฝันเพื่อน้อง”

	 	 โดยกลุ่ม	 “เมืองไทยสานฝัน”	 ร่วมกับกลุ่มสานฝัน	 ด�าเนินกิจกรรมส่งมอบความสุข	 สร้างรอยย้ิม	 ให้กับนักเรียน	คณะครู	ณ	 โรงเรียนบ้านอีมาด 

	 	 อีทราย	อ�าเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี	อีกทั้งยังมีการแจกของใช้จ�าเป็น	และยาสามัญประจ�าบ้านให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

กิจกรรมฉันรักเมืองไทยออนทัวร์
“พนักงานสาขา	อาสาสร้างความสุข”

ปี	2559	บริษัทฯ	ได้ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่างจังหวัด	ซึ่งเป็นที่ตั้งของส�านักงานสาขาย่อยของบริษัทฯ	เพื่อที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ของการพัฒนาชมุชนในพ้ืนท่ีของตนเอง	ทัง้ยงัได้ร่วมประชาสมัพันธ์สร้างการรบัรูใ้นองค์กร	แก่ชมุชมทีอ่งค์กรได้ด�าเนนิกจิการอยู่	กิจกรรมฉนัรกัเมอืงไทย

ออนทัวร์	ประกอบด้วย

	 1.	กิจกรรม	“แบ่งปันรอยยิ้ม	ณ	ขอนแก่น	ดินแดนดอกคูน”

	 	 โดยพนักงานประจ�าสาขาย่อยขอนแก่น	 ที่ได้รวมตัวกันเลี้ยงอาหารกลางวัน	 และมอบของใช้จ�าเป็น	 แก่	 โรงเรียนสอนคนตาบอด	 จังหวัด 

	 	 ขอนแก่น

	 2.	กิจกรรม	“แต้มฝัน	ปันรอยยิ้ม	ณ	ชลบุรี	ถิ่นทะเลงาม”

	 	 โดยพนักงานประจ�าสาขาย่อยชลบุรี	 และได้รับความร่วมมือจากพนักงานประจ�าสาขาย่อยระยอง	 รวมถึงตัวแทนของบริษัทที่อยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัด 

	 	 ชลบุรี	ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน	และมอบอุปกรณ์กีฬา	ให้แก่เด็กๆ	ณ	มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา
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 1. “Love from uncle and auntie” Activity

	 	 “Rak	Yim”	Group	who	won	the	first	place	of	MTI	CSR	AWARD	year	3	held	an	activity	to	repair	school’s	ceiling	and	donate	school	 

	 	 supplies,	 sport	wares	and	 sport	 equipment.	 	Besides,	 the	 volunteers	 also	held	an	entertaining	activity	 for	 the	children	at	Ban	 

	 	 Kao	Noi	School,	Chon	Daen	District	in	Phetchabun	Province.

 2. “Save last herd of  Sumatran Serow” Activity

	 	 “MTI	 for	Wildlife”	Group	and	Khao	Som	Phot	Wildlife	Sanctuary	 in	 the	Protected	Area	Regional	Office	1	(Prachin	Buri	Province)	 

	 	 of	Wildlife	and	Plant	Conservation,	Department	of	National	Parks,	together	with	Buachum	Subdistrict	Administrative	Organization	 

	 	 and	“Hope	For	Friends”	Group	built	new	 fences	 to	prevent	Sumatran	Serow	and	wild	animals	 from	roaming	outside	Khao	Som	 

	 	 Phot	Wildlife	Sanctuary	in	Chai	Badan	District,	Lopburi	Province.

 3. “MTI… feed you” Activity

	 	 “King	Kong	Pa	Plean”	Group	held	an	activity	to	donate	school	supplies	to	the	children	at	Wat	Si	Khong	Kha	Ram	School,	Samut	 

	 	 Prakan	Province.		The	school	is	small	size	which	consists	of	1st–6th	grade	children,	27	students	in	total.

 4. “MTI give love to elders” Activity

	 	 “San	 Fan	Bun	 Jai”	Group	 volunteered	 to	 create	 happiness	 and	make	older	 people	 laugh	 and	commodities	were	donated	 to 

	 	 them	 at	 the	 Social	Welfare	 Development	 Center	 for	 Older	 People	 in	 Pathum	 Thani	 Province	 (Klong	 5,	 Rangsit-Nakhon	 

	 	 Nayok	Road)

 5. “Make a wish for young” Activity

	 	 “Muang	Thai	San	Fan”	Group	and	“San	Fan”	Group	together	held	an	activity	to	give	happiness	and	smile	to	children	and	teachers	 

	 	 at	Ban	E-mad	E-sai	 School,	Ban	Rai	 in	Uthai	 Thani	 Province.	 	Besides,	 commodities	 and	medicines	were	donated	 to	people	 

	 	 in	that	area.

“I love Muang Thai on tour” Activity
“MTI Branches volunteers to create happiness”

In	2016,	the	Company	was	aware	of	community	development	in	upcountry	where	Company’s	sub-branches.		This	allowed	staff	who	had	

worked	for	the	sub-branches	to	take	part	in	making	their	communities	better.		Also,	the	activity	had	promoted	the	brand	awareness	to	

communities.		I	love	Muang	Thai	on	tour	activity	consists	of.

 

 1. “Makes you smiles in Khon Kaen” Activity

	 	 This	activity	was	held	by	Khon	Kaen	branch	staff	who	provided	 free	 lunch	and	commodities	 to	children	at	Khon	Kaen	School	 

	 	 for	the	Blind,	Khon	Kaen	Province.

 2. “Paint your dream and make you smile in Chonburi” Activity

	 	 Staff	who	had	worked	for	Chonburi	branch	and	Rayong	branch	together	with	agents	in	Chonburi	area	gave	free	lunch	and	sport	 

	 	 equipment	to	children	Pattaya	Orphanage.
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กำรสนับสนุนกีฬำฟุตบอล
“องค์กรพัฒนากีฬา	กีฬาพัฒนาคน	คนพัฒนาชาติ”

การสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาฟุตบอล	ผ่านสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยท้ังทีมหญิง	และทีมชาย	 ทุกรุ่นอายุ	 เเละทุกรายการเเข่งขัน	 ให้มีความก้าวหน้าไปสู่ระดับสากล	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการสนับสนุนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 ที่บริษัทฯ	 ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกว่า	 7	 ปี	 ซึ่งเป็นหน่ึงในนโยบาย 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน	 ที่บริษัทฯ	 ได้วางเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬาไว้อย่างชัดเจน	 

ด้วยเห็นถึงความส�าคัญของกีฬาว่าเป็นกิจกรรมซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ทั้งผู ้เล่น	 ผู ้ชม	 และสังคม	 กล่าวคือ	 ผู ้เล่นกีฬาย่อมได้รับการ 

ฝึกฝนด้านระเบียบวินัย	 ความอดทน	 น�้าใจนักกีฬา	 ความมีสติ	 และมีสมาธิ	 อันเป็นปัจจัยส�าคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ	 

นอกจากนี้เมื่อนักกีฬาเป็นแบบอย่างท่ีดีแล้ว	 ย่อมจะส่งผลต่อผู ้ชมที่มีความชื่นชอบในตัวของนักกีฬาคนนั้นๆ	 ในการน�ามาเป็นแบบอย่างที่ด ี

ในการด�าเนินชีวิต	อันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงสังคมที่เปี่ยมไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ

	 3.	กิจกรรม	“มอบความสุขปันความรัก	ณ	นครราชสีมา	เมืองย่าโม”

	 	 โดยพนักงานประจ�าสาขาย่อยนครราชสีมา	 รวมพลังด�าเนินกิจกรรมดีๆ	 เพ่ือน้องผู้พิการทางสายตา	และพิการซ�้าซ้อน	พร้อมมอบของใช้จ�าเป็น	 

	 	 ณ	โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด	จังหวัดนครราชสีมา

	 4.	กิจกรรม	“แบ่งปันน�้าใจ	ให้น้องมีสุข	ณ	เชียงใหม่”

	 	 โดยพนักงานประจ�าสาขาย่อยเชียงใหม่	 รวมตัวกันเลี้ยงอาหารว่าง	พร้อมมอบของใช้จ�าเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์	 จังหวัด 

	 	 เชียงใหม่
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Football Sponsorship 
“MTI supports Sport.  Sport improves People.  People develops Nation”

 

Thailand Women’s National Football Team Sponsorship

Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	had	supported	and	promoted	through	The	Football	Association	of	Thailand	Under	The	

Patronage	of	His	Majesty	The	King	to	develop	Thai	football	teams	both	male	and	female	in	all	age	ranges	and	in	every	competition	to	

step	up	in	the	international	leagues,	especially	the	Company	has	constantly	focused	on	supporting	Thailand	Women’s	National	Football	 

Team	 for	 7	 years.	 This	 sponsorship	was	 listed	 as	 one	 of	Company’s	 social	 responsibility	 policy.	 It	 clearly	 had	 set	 an	 objective	 in	 

developing	 sports,	 as	 it	 saw	 an	 importance	 of	 sports	 which	were	 the	 activities	 that	 benefited	 players,	 audiences	 and	 society.		 

The	 players	 had	 been	 well	 trained	 under	 discipline,	 patience,	 sportsmanship,	 consciousness	 and	 concentration	 and	 these	 

qualities	were	 important	 factors	 in	 developing	 good	 people.	 If	 the	 players	 became	 a	 role	model	 to	 audiences,	 our	 society	will	 

be	full	of	good	people	because	the	fan	clubs	will	follow	foot	steps	of	their	favorite	players.

 3. “Give love and happiness at Nakhon Ratchasima” Activity

	 	 Staff	who	had	worked	for	Nakhon	Ratchasima	branch	arranged	good	activity	for	children	who	are	blind	and	multiple	disabilities	 

	 	 at	School	for	the	Blind,	Nakhon	Ratchasima	province.

 4. “Make you happy at Chiang Mai” Activity

	 	 This	activity	was	held	by	Chiang	Mai	branch	staff	who	provided	free	lunch	and	commodities	to	children	Ban	Wiang	Ping	home,	 

	 	 Chiang	Mai	province.
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ในปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการส�าคัญ	 และได้สร้างความส�าเร็จอย่างต่อเน่ืองมาสู่ประเทศไทย	 

ได้แก่

•	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน	 2016	 (AFF	 Women’s	 Championship	 2016)	 ระหว่างวันที่ 	 26	 กรกฎาคม-4	 สิงหาคม	 

	 2559	ณ	ประเทศเมียนมา	 โดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 ชุดใหญ่	 อยู่สายเอ	 ร่วมกับเวียดนาม	สิงคโปร์	 ฟิลิปปินส์	 ซึ่งทีมชาติไทยสามารถ 

	 ท�าผลงานผ่านเข ้าสู ่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเวียดนาม	 และสามารถตอกย�้าความส�าเร็จคว ้ารางวัลชนะเลิศ	 พร ้อมต�าแหน่ง 

	 เจ้าอาเซียน	สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ

•	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย	 2017	 ของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย	 รุ่นอายุไม่เกิน	 19	 ปี	 ระหว่างวันท่ี	 14-28	 ตุลาคม	 2559	 

	 ณ	ประเทศเมียนมา	 ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม	 C	 ร่วมกับเมียนมา	ปาเลสไตน์	 และคีร์กีซสถาน	 ซึ่งนักกีฬาฟุตบอลทุกคนได้แสดงความสามารถ 

	 อย่างเต็มที่	 และสามารถคว้าแชมป์กลุ่ม	ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	ซึ่งเป็นการแข่งขันเพ่ือลุ้นเข้าร่วม 

	 การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกต่อไป

การสนับสนุนฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย

บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ	 เอฟ.ซี.	 อย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	 2	 ซึ่งปัจจุบันกีฬา 

ฟุตบอลลีกอาชีพของประเทศไทย	 ได้รับความนิยมจากชาวไทยมากขึ้น	 มีกลุ ่มแฟนบอลท่ีติดตามการแข่งขันในแต่ละสโมสรฯ	 เป็นจ�านวน 

มาก	 และถือเป็นธุรกิจท่ีสร้างการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจระดับชุมชนในพ้ืนที่แข่งขันได้เป็นอย่างมาก	 การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลลีกอาชีพน้ี 

นับเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	 ผ่านช่องทางแฟนบอลและชุมชนโดยรอบสนามฟุตบอลอีกด้วย	 โดยนอกจาก 

การสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลแล้ว	บริษัทฯ	ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม	ในชุมชนที่อยู่โดยรอบอีกด้วย	

สโมสรการท่าเรือ	เอฟ.ซี.

บริษัท	 เมืองไทยประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ให้การสนับสนุนการเตรียมทีมเพ่ือฝึกซ้อม	ตลอดจนการเข้าร่วมรายการแข่งขันต่างๆ	 ของสโมสร 

การท่าเรือ	 เอฟ.ซี.	 โดยปี	 2559	 สโมสรฯ	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรายการ	 “ยามาฮ่า	 ลีก	 ดิวิชั่น	 1	 และสามารถสร้างผลงานอยู่ใน 

ล�าดับท่ี	 3	 ได้รับการเลื่อนชั้นสู ่การแข่งขันฟุตบอลรายการ	 “ไทยลีก”	 ในปี	 2560	 ซึ่งเป็นลีกการแข่งขันฟุตบอลท่ีสูงที่สุดของประเทศไทย	 

นับเป็นอีกหนึ่งความส�าเร็จที่บริษัทฯ	ได้มีส่วนพัฒนากีฬาไทย

การพัฒนาฟุตบอลเยาวชน

นอกจากการสนับสนุนทีมสโมสรการท่าเรือ	 เอฟ.ซี.	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนภายใต้สโมสรการท่าเรือ	 

เอฟ.ซี.	 ในรุ่นอายุ	 12	ปี	 13	ปี	 ของโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์	 และในรุ่น	 14	ปี	 15	ปี	 16	ปี	 17	ปี	 และ	 18	ปี	 ของโรงเรียนปทุมคงคา	 เนื่องจาก 

การส่งเสริมกีฬาควรเริ่มต้นปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก	 ให้เด็กได้รู ้ถึงความต้องการจริงๆ	 ของตัวเอง	 นอกจากน้ียังให้การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 

การเล่นฟุตบอล	พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ	เพื่อให้น้องๆ	ได้เดินตามแบบอย่างที่ดีของนักฟุตบอลรุ่นพี่

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

ตลอดระยะเวลาการสนับสนุนทีมฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ	 เอฟ.ซี.	 บริษัทฯ	 ได้มีส ่วนสร ้างความเข ้มแข็งให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ	 

ทั้งการร่วมจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีชุมชนต่างๆ	 รวมทั้งประสานความร่วมมือกับส�านักงานเขตคลองเตย	 ซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่	 เพ่ือช่วยสนับสนุนภารกิจ 

การด�าเนินกิจกรรมของส�านักงาน	ที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีความเข้มแข็ง	และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
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In	 2016,	 Thailand	Women’s	National	 Football	matches	 had	 joined	many	 famous	 football	matches	 and	 continuously	won	 following	 

matches.

AFF	Women’s	 Championship	 2016	 was	 held	 in	 Myanmar	 between	 26	 July-4	 September	 2016.	 Thailand	Women’s	 National	 

Football	 Team	was	 in	 A	 group	with	 Vietnam,	 Singapore	 and	 Philippines.	 	 The	 team	won	 and	 battled	with	 Vietnam	 team	 in	 the	 

semi-final.	 	 Thailand	 teams	emerged	victorious	 from	 this	 tournament	and	became	ASEAN	champion	 in	 2016.	 	 This	 victory	made	all	 

Thais	 proud	 of	 its	 women	 national	 team	 so	much.	 	 AFC	U-19	Women’s	 Championship	 in	 2017	 from	 14-28	October	 2016	 in	 

Myanmar,	 Thailand	 Football	 Team	was	 in	C	group	with	Myanmar,	 Palestine	 and	Kyrgyzstan.	 	 Every	 on	 in	 the	 team	did	 very	well	 

and	won	first	place	in	a	group.		The	team	went	to	final	round	of	the	FIFA	Women’s	Asian	qualifier	which	was	held	in	China.

Thailand Professional Football League Sponsorship 

Muang	 Thai	 Insurance	 Public	Company	 Limited	 had	 sponsored	 the	 Port	 F.C.	 for	 the	 second	 consecutive	 year.	 The	 professional	 

league	 had	 gained	more	 popularity	 from	 Thai	 people	 and	 there	 were	many	 groups	 of	 fan	 clubs	 who	 followed	 their	 favorite	 

teams	 to	 every	 competition.	 This	 business	 helped	 boost	 growth	 of	 community	 economy	 in	 areas	where	 competitions	were	 held.		 

This	 sponsorship	 of	 Thailand	 professional	 league	 as	well	 as	 fan	 clubs	 and	 nearby	 communities	 had	 promoted	 the	Company’s	 

brand	 and	 reinforced	 strength	 of	 the	 organization.	Not	 only	 supporting	 football	 competition,	 did	 the	Company	 has	 focused	 on	 

conducting	social	responsibility	activities	in	surrounding	areas.

Port Football Club Sponsorship

Muang	 Thai	 Insurance	Company	 Limited	 had	 supported	 the	 Port	 F.C.	 in	 training	 and	 joining	many	 competitions.	 	 In	 2016,	 the	 

Port	 F.C.	 joined	 a	 professional	 league	 called	 “Yamaha	 League	Division	 1”	 and	 ranked	 on	 the	 third	 place.	 In	 2017,	 the	 Club	 

was	 promoted	 to	 “Thai	 League”	which	 is	 the	 highest	 ranking	 professional	 league	 in	 Thailand.	 	 This	was	 one	 of	 the	 successes	 

that	the	Company	taking	part	in	developing	Thai	sport	industry.

Developing Youth Football

Apart	 from	 the	 Port	 F.C.	 sponsorship,	 the	Company	 had	 supported	 the	 youth	 football	 team	 under	 the	 Port	 F.C.	 such	 as	 12	 and	 

13	 year-old	 football	 team	 of	 Sacred	Heart	 Convent	 School	 and	 14,	 15,	 16,	 17	 and	 18	 year-old	 football	 team	 of	 Patumkongka	 

School.		Promoting	sports	among	children	should	start	learning	at	a	very	young	age,	so	this	encouraged	the	children	to	find	their	dreams.		 

Moreover,	 the	 Company	 supported	 and	 improved	 football	 skill	 and	 insured	 the	 children	 to	 love	 football	 and	want	 to	 become	 

professional	football	players	like	their	role	models,	professional	football	players	in	Thailand.

Strengthening Community

Throughout	 the	sponsorship	of	Port	F.C.,	 the	Company	 took	part	 in	 strengthen	surrounding	communities,	 for	example,	 the	Company 

had	 coordinate	with	 Khlongtoei	 District	Office	 in	 arranging	 activities	 for	 people	 in	 the	 communities.	 These	 activities	 benefited	 

the	communities	in	different	dimensions.
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
Remuneration of the Directors and the Executives

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนประจ�า 
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

(บาท)

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

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

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

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

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

6.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ1 60,000.00 - 20,000.00 80,000.00

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

8.	 นายแกรี่		ลี		คริสท์2 75,000.00 - - 75,000.00

9.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 360,000.00 180,000.00 20,000.00 560,000.00

10.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 360,000.00 120,000.00 - 480,000.00

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

12.	นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00

13.	นางมรกต		ยิบอินซอย3 60,000.00 - - 60,000.00

14.	นางปุณฑริกา		ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00

15.	นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์4 60,000.00 - - 60,000.00

16.	นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ5 300,000.00 - - 300,000.00

17.	นายพิลาศ		พันธโกศล6 300,000.00 100,000.00 - 400,000.00

18.	นายกฤษฎา		ล�่าซ�า7 300,000.00 - - 300,000.00

19.	นายแฟรงค์	โยฮาน	เจอร์ราด	แวน	แคมเพน8 240,000.00 - - 240,000.00

รวม 5,835,000.00 400,000.00 70,000.00 6,305,000.00

1	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	15	มีนาคม	2559
3	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
4	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
5	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	แทนนายโอฬาร	วีรวรรณ	
			 มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
6	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	แทนนางมรกต	ยิบอินซอย	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
7	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	แทนนางสาวชูพรรณ	โกวานิชย์	มีผลตั้งแต่วันที่	24	กุมภาพันธ์	2559
8	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	แทนนายแกรี่	ลี	คริสท์	มีผลตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2559

คณะอ�านวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2559
•	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	ให้กับผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	72.20	ล้านบาท	

•	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น	 เช่น	 เงินสบทบทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินประกันสังคม	ค่าพาหนะ	ค่าวิชาชีพ	 และเงินส�ารองเกษียณอายุ	 ส�าหรับ 

ผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	13.60	ล้านบาท

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559
ค่าบ�าเหน็จ	11,000,000	บาท

ค่าตอบแทนประจ�า	และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,305,000	บาท
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List of Directors Board of Directors Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Fixed Remuneration Fee 
and Meeting Fee for 
the Directors (Baht)

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

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

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

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

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

6. Mr. Olan  Viravan1 60,000.00 - 20,000.00 80,000.00

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

8. Mr. Gary  Lee  Crist2 75,000.00 - - 75,000.00

9. Mr. Chusak  Direkwattanachai 360,000.00 180,000.00 20,000.00 560,000.00

10. Mr. Asoke  Wongcha-um 360,000.00 120,000.00 - 480,000.00

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

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

13. Mrs. Morakot  Yipintsoi3 60,000.00 - - 60,000.00

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

15. Ms. Chupan  Gowanit4 60,000.00 - - 60,000.00

16. Mr. Krisada  Chinavicharana5 300,000.00 - - 300,000.00

17. Mr. Pilas  Puntakosol6 300,000.00 100,000.00 - 400,000.00

18. Mr. Krisada  Lamsam7 300,000.00 - - 300,000.00

19. Mr. Frank Johan Gerard Van Kempen8 240,000.00 - - 240,000.00

Total 5,835,000.00 400,000.00 70,000.00 6,305,000.00

1	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	February	24,	2016
2	 Resigned	from	the	Director	on	March	15,	2016
3	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Audit	Committee	on	February	24,	2016
4	 Resigned	from	the	Director	on	February	24,	2016
5	 Had	been	appointed	as	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	to	replace	Mr.	Olan	Viravan	on	February	24,	2016
6	 Had	been	appointed	as	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Audit	Committee	to	replace	Mrs.	Morakot	Yipintsoi	on	February	24,	2016
7	 Had	been	appointed	as	the	Director	to	replace	Ms.	Chupan	Gowanit	on	February	24,	2016
8	 Had	been	appointed	as	the	Director	to	replace	Mr.	Gary	Lee	Crist	on	April	27,	2016

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

Remuneration of the Director in 2016
•	 The	Company	paid	salary	and	bonus	to	the	Directors	in	total	72.20	Million	Baht	

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

benefits	to	the	Directors	in	total	13.60	Million	Baht

Remuneration for the Directors for the year 2016
Director’s Bonus 11,000,000 Baht 

Fixed	Remuneration	Fee	and	Meeting	Fee	for	the	Directors	6,305,000	Baht
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
Remuneration of the Directors and the Executives (Continued)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี	2559

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 2559

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ

จ�านวนเงิน (บาท)

จ่าย
ระหว่างปี

จะจ่าย
ในอนาคต

1. ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยงงวด	6	เดือน	และประจ�าปี

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

2. ค่าสอบทานสัญญาประกันภัย นางสาวสมใจ		คุณปสุต/บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด - 150,000

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

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีพนักงานจ�านวน		1,267	คน	และมีค่าตอบแทนจ�านวน	796.60	ล้านบาท	ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน	

ค่าล่วงเวลา	โบนัส	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ
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Auditor’s Remuneration
Audit Fees in 2016

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 2016

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 150,000 350,000

2. Review	of	Insurance	Contracts Ms.	Somjai		Khunapasut/EY	Office	Limited - 150,000

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

Employees’ Compensation
As	at	31	December	2016,	the	Company	had	1,267	employees	and	their	compensation	of	Baht	796.60	million.		The	compensation	includes	

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

0712016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Remuneration of the Directors and the Executives



รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
Re

la
te

d 
Pa

rty
 T

ra
ns

ac
tio

ns

ลัก
ษณ

ะข
อง

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
บร

ิษ
ัทฯ

 ไ
ด้เ

ปิด
เผ

ยร
าย

ละ
เอ

ียด
ขอ

งร
าย

กา
รร

ะห
ว่า

งกั
นท

ี่เกิ
ดข

ึ้นแ
ละ

ยอ
ดค

งเ
หล

ือ 
ณ

 วั
นท

ี่ 3
1 

ธัน
วา

คม
 2

55
9 

รว
มถึ

งล
ักษ

ณ
ะค

วา
มส

ัมพั
นธ

์ ไ
ว้ใ

นห
มา

ยเ
หตุ

ปร
ะก

อบ
งบ

กา
รเ

งิน
ข้อ

 2
6 

ลัก
ษ

ณ
ะข

อง
รา

ยก
าร

ระ
หว

่าง
กัน

 
ที่เ

กิด
ขึ้น

 ไ
ด้แ

ก่ 
เง

ินฝ
าก

สถ
าบ

ันก
าร

เง
ิน 

ดอ
กเ

บี้ย
รับ

 เ
งิน

ปัน
ผล

รับ
 เ

บี้ย
ปร

ะกั
นภั

ยร
ับ/

จ่า
ย 

ค่า
สิน

ไห
มท

ดแ
ทน

จ่า
ย/

รับ
คืน

 ค
่าบ

�าเ
หน็

จจ
่าย

 ค
่าบ

ริก
าร

แล
ะค

่าใ
ช้จ

่าย
ใน

กา
รร

ับป
ระ

กัน
ภัย

อื่น
ๆ 

รา
ยก

าร
ระ

หว
่าง

กัน
ดัง

กล
่าว

 
เป็

นไ
ปต

าม
เงื่

อน
ไข

ทา
งก

าร
ค้า

แล
ะเ

กณ
ฑ์

ตา
มที่

ตก
ลง

กัน
ระ

หว่
าง

บร
ษิทั

ฯ 
แล

ะบ
คุค

ลห
รอื

กิจ
กา

รท
ีเ่กี่

ยว
ข้อ

งกั
นเ

หล่
าน

ัน้ต
าม

ปก
ติธุ

รกิ
จ 

บร
ษิทั

ฯ 
ขอ

แจ้
งร

าย
ละ

เอ
ยีด

เพิ่
มเ

ติม
ขอ

งกิ
จก

าร
ทีเ่

กี่ย
วข้

อง
กัน

 ค
วา

มส
มัพั

นธ์
 รา

ยก
าร

ระ
หว่

าง
กัน

 
ที่ส

�าค
ัญ

นอ
กจ

าก
กา

รท
ี่เป

ิดเ
ผย

ไว
้ใน

หม
าย

เห
ตุป

ระ
กอ

บง
บก

าร
เง

ิน 
ดัง

นี้

หน
่วย

: ล
้าน

บา
ท

ชื่อ
บร

ิษัท
ลัก

ษณ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์
เบ

ี้ยป
ระ

กัน
ภัย

ต่อ
เบ

ี้ยป
ระ

กัน
ภัย

รับ
ค่า

บ�า
เห

น็จ
จ่า

ย
ค่า

บ�า
เห

น็จ
รับ

เงิน
ปัน

ผล
รับ

/
ดอ

กเ
บี้ย

รับ
/

รา
ยไ

ด้อ
ื่น

ค่า
สิน

ไห
ม

ทด
แท

น
รับ

คืน

ค่า
เช

่า
ค่า

บร
ิกา

ร
แล

ะค
่าโ

ฆษ
ณ

า

เงิน
สม

ทบ
/

ค่า
สิน

ไห
ม

ทด
แท

นจ
่าย

ซื้อ
สิน

ทร
ัพ

ย์
ค่า

ธร
รม

เน
ียม

ธน
าค

าร
แล

ะ
บร

ิกา
รอ

ื่นๆ

น
โย

บ
าย

กา
รก

�าห
น

ดร
าค

า 
แล

ะ/
ห

รอื
 

คว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ลข
อง

กา
รเ

ข้า
ท

�าร
าย

กา
ร

1)
1)

2)
2)

3)
 / 

4)
5)

2)
2)

 / 
5)

6)
6)

บม
จ.

 ธ
นา

คา
รก

สิก
รไ

ทย
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ

1.
 น

าง
สุจ

ิตพ
รร

ณ
  ล

�่าซ
�า 

2.
 น

าย
สา

ระ
  ล

�่าซ
�า

-
42

6.
4

33
9.

2
 

0.
9

-
14

7.
7

3.
7

-
20

.3

บม
จ.

 ไท
ยร

ับป
ระ

กัน
ภัย

ต่อ
• 

บม
จ.

 ไ
ทย

รับ
ปร

ะกั
นภ

ัยต
่อ 

เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

 จ
�าน

วน
 1

88
,6

07
 ล

้าน
หุ้น

  
คิด

เป
็นร

้อย
ละ

 0
.3

20
 ข

อง
ทุน

จด
ทะ

เบ
ียน

แล
ะช

�าร
ะแ

ล้ว
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ 

นา
ยส

าร
ะ 

 ล
�่าซ

�า

77
7.

6
-

-
19

3.
1

-
66

.8
22

.5
-

-
-

บม
จ.

 ภ
ัทร

ลิส
ซิ่ง

• 
บร

ิษ
ัทฯ

 เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
ง 

บม
จ.

 ภ
ัทร

ลิส
ซิ่ง

 จ
�าน

วน
 5

3,
00

0,
40

0 
ล้า

นห
ุ้น

 
คิด

เป
็นร

้อย
ละ

 8
.8

9 
ขอ

งท
ุนจ

ดท
ะเ

บีย
นแ

ละ
ช�า

ระ
แล

้ว
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ

1.
 น

าย
โพ

ธิพ
งษ

์  ล
�่าซ

�า 
2.

 น
าย

สา
ระ

  ล
�่าซ

�า
3.

 น
าง

นว
ลพ

รร
ณ

  ล
�่าซ

�า

-
74

.0
-

-
9.

0
-

12
.2

3.
0

-
-

บม
จ.

 เม
ือง

ไท
ยป

ระ
กัน

ชีว
ิต

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ
1.

 น
าย

โพ
ธิพ

งษ
์  ล

�่าซ
�า 

2.
 น

าย
สา

ระ
  ล

�่าซ
�า

3.
 น

าย
กฤ

ษ
ฎา

  ล
�่าซ

�า 
4.

 น
าง

สุจ
ิตพ

รร
ณ

  ล
�่าซ

�า
5.

 น
าย

สม
เก

ียร
ติ 

 ศ
ิริช

าต
ิไช

ย

-
23

.5
-

-
-

-
5.

1
-

-
-

บม
จ.

 ล
็อก

ซเ
ล่ย

์
• 

บม
จ.

 ล
็อก

ซเ
ล่ย

์ เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

 จ
�าน

วน
 3

,1
97

,9
37

 ล
้าน

หุ้น
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 5

.4
20

 ข
อง

ทุน
จด

ทะ
เบ

ียน
แล

ะช
�าร

ะแ
ล้ว

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ 
นา

ยช
ิงช

ัย 
 ห

าญ
เจ

นล
ักษ

ณ
์

-
4.

9
-

-
-

-
-

9.
5

1.
8

-

บจ
. ก

ลา
งค

ุ้มค
รอ

งผ
ู้ปร

ะส
บภ

ัยจ
าก

รถ
• 

บร
ิษ

ัทฯ
 เป

็นผ
ู้ถือ

หุ้น
 บ

จ.
 ก

ลา
งค

ุ้มค
รอ

งผ
ู้ปร

ะส
บภ

ัยจ
าก

รถ
 จ

�าน
วน

 6
8,

31
8 

หุ้น
  

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 0

.6
83

2 
ขอ

งท
ุนจ

ดท
ะเ

บีย
นแ

ละ
ช�า

ระ
แล

้ว
-

-
-

-
23

.5
-

-
39

.5
-

-

บจ
. ก

าร
ท่า

เร
ือ 

เอ
ฟ.

ซี.
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ 

นา
งน

วล
พร

รณ
  ล

�่าซ
�า

-
-

-
-

-
-

59
.6

- 
-

-

บม
จ.

 ธ
นา

คา
รเ

กีย
รต

ินา
คิน

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ 
นา

ยบ
รร

ยง
  พ

งษ
์พา

นิช
-

-
-

-
-

-
-

11
.4

-
-

บุค
คล

หร
ือก

ิจก
าร

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กัน
อื่น

ๆ
• 

กา
รม

ีกร
รม

กา
รร

่วม
กัน

แล
ะ/

หร
ือก

าร
ถือ

หุ้น
 -

7.
8

 
-

4.
6

-
13

.0
1.

7
-

3.
3

รว
ม

77
7.

6
53

6.
6

33
9.

2
19

3.
1

38
.0

66
.8

26
0.

1
68

.8
1.

8
23

.6

นโ
ยบ

าย
กา

รก
�าห

นด
รา

คา
 แ

ละ
/ห

รือ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ลข

อง
กา

รเ
ข้า

ท�า
รา

ยก
าร

1)
 เ

ป็น
ปก

ติท
าง

กา
รค

้าข
อง

กา
รร

ับป
ระ

กัน
ภัย

ตา
มส

ัญ
ญ

าป
ระ

กัน
ภัย

ซึ่ง
รา

คา
/เง

ื่อน
ไข

ก�า
หน

ดเ
ช่น

เด
ียว

กับ
ที่ใ

ห้ก
ับบ

ุคค
ลห

รือ
กิจ

กา
รอ

ื่นท
ี่ไม

่เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ัน
2)

 ร
าค

าต
าม

ที่ก
�าห

นด
ใน

สัญ
ญ

าเ
ป็น

ปก
ติท

าง
กา

รค
้าซ

ึ่งซ
ึ่งร

าค
า/

เง
ื่อน

ไข
ก�า

หน
ดเ

ช่น
เด

ียว
กับ

ที่ใ
ห้ก

ับบ
ุคค

ลห
รือ

กิจ
กา

รอ
ื่นท

ี่ไม
่เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ัน

3)
 เ

งิน
ปัน

ผล
รับ

ตา
มท

ี่ปร
ะก

าศ
จ่า

ย
4)

 ด
อก

เบ
ี้ยร

ับเ
ป็น

อัต
รา

ตา
มท

ี่คิด
กับ

ลูก
ค้า

ทั่ว
ไป

อย
ู่ระ

หว
่าง

ร้อ
ยล

ะ 
0.

8 
ถึง

ร้อ
ยล

ะ 
1.

2 
ต่อ

ปี
5)

 ค
่าส

ินไ
หม

ทด
แท

นป
ระ

เม
ินต

าม
คว

าม
เส

ียห
าย

ที่เ
กิด

ขึ้น
จร

ิงท
ี่กร

มธ
รร

ม์ค
ุ้มค

รอ
งเ

ป็น
ปก

ติท
าง

กา
รค

้าข
อง

กา
รร

ับป
ระ

กัน
ภัย

6)
 ร

าค
าต

ลา
ดท

ั่วไ
ปต

าม
กา

รซ
ื้อส

ินค
้าห

รือ
บร

ิกา
รท

ี่เก
ิดข

ึ้นซ
ึ่งม

ีเง
ื่อน

ไข
ก�า

หน
ดเ

ช่น
เด

ียว
กับ

ที่ใ
ห้ก

ับบ
ุคค

ลห
รือ

กิจ
กา

รอ
ื่นท

ี่ไม
่เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ัน

รายการระหว่างกัน • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)072



N
at

ur
e 

of
 R

el
at

ed
 P

ar
ty

 T
ra

ns
ac

tio
ns

Th
e 

C
om

pa
ny

 h
as

 d
is

cl
os

ed
 d

es
cr

ip
tio

n 
of

 r
el

at
ed

 p
ar

ty
 tr

an
sa

ct
io

ns
, b

al
an

ce
s 

an
d 

re
la

tio
ns

hi
p 

as
 a

t 3
1 

D
ec

em
be

r 
20

16
 in

 th
e 

no
te

s 
to

 fi
na

nc
ia

l s
ta

te
m

en
ts

 n
o.

 2
6.

  
Th

os
e 

tra
ns

ac
tio

ns
 a

re
  

de
po

si
ts

 a
t fi

na
nc

ia
l i

ns
tit

ut
io

ns
, i

nt
er

es
t i

nc
om

e,
 d

iv
id

en
d 

in
co

m
e,

 in
su

ra
nc

e 
pr

em
iu

m
 w

rit
te

n/
ce

de
d,

 c
la

im
 p

ai
d 

/ r
ec

ov
er

y,
 c

om
m

is
si

on
 e

xp
en

se
s,

 s
er

vi
ce

 fe
e 

an
d 

ot
he

r 
un

de
rw

rit
in

g 
ex

pe
ns

es
.   

Th
e 

tra
ns

ac
tio

ns
 a

ro
se

 in
 t

he
 o

rd
in

ar
y 

co
ur

se
 o

f 
bu

si
ne

ss
 a

nd
 w

er
e 

co
nc

lu
de

d 
on

 c
om

m
er

ci
al

 t
er

m
s 

an
d 

ba
se

s 
ag

re
ed

 u
po

n 
be

tw
ee

n 
th

e 
C

om
pa

ny
 a

nd
 t

ho
se

 r
el

at
ed

 p
ar

tie
s.

  
Ad

di
tio

na
l  

in
fo

rm
at

io
n 

of
 re

la
te

d 
co

m
pa

ny
 n

am
e,

 re
la

tio
ns

hi
p 

an
d 

si
gn

ific
an

t r
el

at
ed

 tr
an

sa
ct

io
ns

, a
pa

rt 
fro

m
 th

os
e 

di
sc

lo
se

d 
in

 th
e 

no
te

s 
of

 fin
an

ci
al

 s
ta

te
m

en
ts

, a
re

 a
s 

fo
llo

w
s:

หน
่วย

: ล
้าน

บา
ท

ชื่อ
บร

ิษัท
ลัก

ษณ
ะค

วา
มส

ัมพ
ันธ

์
เบ

ี้ยป
ระ

กัน
ภัย

ต่อ
เบ

ี้ยป
ระ

กัน
ภัย

รับ
ค่า

บ�า
เห

น็จ
จ่า

ย
ค่า

บ�า
เห

น็จ
รับ

เงิน
ปัน

ผล
รับ

/
ดอ

กเ
บี้ย

รับ
/

รา
ยไ

ด้อ
ื่น

ค่า
สิน

ไห
ม

ทด
แท

น
รับ

คืน

ค่า
เช

่า
ค่า

บร
ิกา

ร
แล

ะค
่าโ

ฆษ
ณ

า

เงิน
สม

ทบ
/

ค่า
สิน

ไห
ม

ทด
แท

นจ
่าย

ซื้อ
สิน

ทร
ัพ

ย์
ค่า

ธร
รม

เน
ียม

ธน
าค

าร
แล

ะ
บร

ิกา
รอ

ื่นๆ

น
โย

บ
าย

กา
รก

�าห
น

ดร
าค

า 
แล

ะ/
ห

รอื
 

คว
าม

สม
เห

ตสุ
มผ

ลข
อง

กา
รเ

ข้า
ท

�าร
าย

กา
ร

1)
1)

2)
2)

3)
 / 

4)
5)

2)
2)

 / 
5)

6)
6)

บม
จ.

 ธ
นา

คา
รก

สิก
รไ

ทย
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ

1.
 น

าง
สุจ

ิตพ
รร

ณ
  ล

�่าซ
�า 

2.
 น

าย
สา

ระ
  ล

�่าซ
�า

-
42

6.
4

33
9.

2
 

0.
9

-
14

7.
7

3.
7

-
20

.3

บม
จ.

 ไท
ยร

ับป
ระ

กัน
ภัย

ต่อ
• 

บม
จ.

 ไ
ทย

รับ
ปร

ะกั
นภ

ัยต
่อ 

เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

 จ
�าน

วน
 1

88
,6

07
 ล

้าน
หุ้น

  
คิด

เป
็นร

้อย
ละ

 0
.3

20
 ข

อง
ทุน

จด
ทะ

เบ
ียน

แล
ะช

�าร
ะแ

ล้ว
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ 

นา
ยส

าร
ะ 

 ล
�่าซ

�า

77
7.

6
-

-
19

3.
1

-
66

.8
22

.5
-

-
-

บม
จ.

 ภ
ัทร

ลิส
ซิ่ง

• 
บร

ิษ
ัทฯ

 เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
ง 

บม
จ.

 ภ
ัทร

ลิส
ซิ่ง

 จ
�าน

วน
 5

3,
00

0,
40

0 
ล้า

นห
ุ้น

 
คิด

เป
็นร

้อย
ละ

 8
.8

9 
ขอ

งท
ุนจ

ดท
ะเ

บีย
นแ

ละ
ช�า

ระ
แล

้ว
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ

1.
 น

าย
โพ

ธิพ
งษ

์  ล
�่าซ

�า 
2.

 น
าย

สา
ระ

  ล
�่าซ

�า
3.

 น
าง

นว
ลพ

รร
ณ

  ล
�่าซ

�า

-
74

.0
-

-
9.

0
-

12
.2

3.
0

-
-

บม
จ.

 เม
ือง

ไท
ยป

ระ
กัน

ชีว
ิต

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ
1.

 น
าย

โพ
ธิพ

งษ
์  ล

�่าซ
�า 

2.
 น

าย
สา

ระ
  ล

�่าซ
�า

3.
 น

าย
กฤ

ษ
ฎา

  ล
�่าซ

�า 
4.

 น
าง

สุจ
ิตพ

รร
ณ

  ล
�่าซ

�า
5.

 น
าย

สม
เก

ียร
ติ 

 ศ
ิริช

าต
ิไช

ย

-
23

.5
-

-
-

-
5.

1
-

-
-

บม
จ.

 ล
็อก

ซเ
ล่ย

์
• 

บม
จ.

 ล
็อก

ซเ
ล่ย

์ เป
็นผ

ู้ถือ
หุ้น

ขอ
งบ

ริษ
ัทฯ

 จ
�าน

วน
 3

,1
97

,9
37

 ล
้าน

หุ้น
 

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 5

.4
20

 ข
อง

ทุน
จด

ทะ
เบ

ียน
แล

ะช
�าร

ะแ
ล้ว

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ 
นา

ยช
ิงช

ัย 
 ห

าญ
เจ

นล
ักษ

ณ
์

-
4.

9
-

-
-

-
-

9.
5

1.
8

-

บจ
. ก

ลา
งค

ุ้มค
รอ

งผ
ู้ปร

ะส
บภ

ัยจ
าก

รถ
• 

บร
ิษ

ัทฯ
 เป

็นผ
ู้ถือ

หุ้น
 บ

จ.
 ก

ลา
งค

ุ้มค
รอ

งผ
ู้ปร

ะส
บภ

ัยจ
าก

รถ
 จ

�าน
วน

 6
8,

31
8 

หุ้น
  

คิด
เป

็นร
้อย

ละ
 0

.6
83

2 
ขอ

งท
ุนจ

ดท
ะเ

บีย
นแ

ละ
ช�า

ระ
แล

้ว
-

-
-

-
23

.5
-

-
39

.5
-

-

บจ
. ก

าร
ท่า

เร
ือ 

เอ
ฟ.

ซี.
• 

มีก
รร

มก
าร

ร่ว
มก

ันก
ับบ

ริษ
ัทฯ

 ค
ือ 

นา
งน

วล
พร

รณ
  ล

�่าซ
�า

-
-

-
-

-
-

59
.6

- 
-

-

บม
จ.

 ธ
นา

คา
รเ

กีย
รต

ินา
คิน

• 
มีก

รร
มก

าร
ร่ว

มก
ันก

ับบ
ริษ

ัทฯ
 ค

ือ 
นา

ยบ
รร

ยง
  พ

งษ
์พา

นิช
-

-
-

-
-

-
-

11
.4

-
-

บุค
คล

หร
ือก

ิจก
าร

ที่เ
กี่ย

วข
้อง

กัน
อื่น

ๆ
• 

กา
รม

ีกร
รม

กา
รร

่วม
กัน

แล
ะ/

หร
ือก

าร
ถือ

หุ้น
 -

7.
8

 
-

4.
6

-
13

.0
1.

7
-

3.
3

รว
ม

77
7.

6
53

6.
6

33
9.

2
19

3.
1

38
.0

66
.8

26
0.

1
68

.8
1.

8
23

.6

นโ
ยบ

าย
กา

รก
�าห

นด
รา

คา
 แ

ละ
/ห

รือ
คว

าม
สม

เห
ตุส

มผ
ลข

อง
กา

รเ
ข้า

ท�า
รา

ยก
าร

1)
 เ

ป็น
ปก

ติท
าง

กา
รค

้าข
อง

กา
รร

ับป
ระ

กัน
ภัย

ตา
มส

ัญ
ญ

าป
ระ

กัน
ภัย

ซึ่ง
รา

คา
/เง

ื่อน
ไข

ก�า
หน

ดเ
ช่น

เด
ียว

กับ
ที่ใ

ห้ก
ับบ

ุคค
ลห

รือ
กิจ

กา
รอ

ื่นท
ี่ไม

่เก
ี่ยว

ข้อ
งก

ัน
2)

 ร
าค

าต
าม

ที่ก
�าห

นด
ใน

สัญ
ญ

าเ
ป็น

ปก
ติท

าง
กา

รค
้าซ

ึ่งซ
ึ่งร

าค
า/

เง
ื่อน

ไข
ก�า

หน
ดเ

ช่น
เด

ียว
กับ

ที่ใ
ห้ก

ับบ
ุคค

ลห
รือ

กิจ
กา

รอ
ื่นท

ี่ไม
่เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ัน

3)
 เ

งิน
ปัน

ผล
รับ

ตา
มท

ี่ปร
ะก

าศ
จ่า

ย
4)

 ด
อก

เบ
ี้ยร

ับเ
ป็น

อัต
รา

ตา
มท

ี่คิด
กับ

ลูก
ค้า

ทั่ว
ไป

อย
ู่ระ

หว
่าง

ร้อ
ยล

ะ 
0.

8 
ถึง

ร้อ
ยล

ะ 
1.

2 
ต่อ

ปี
5)

 ค
่าส

ินไ
หม

ทด
แท

นป
ระ

เม
ินต

าม
คว

าม
เส

ียห
าย

ที่เ
กิด

ขึ้น
จร

ิงท
ี่กร

มธ
รร

ม์ค
ุ้มค

รอ
งเ

ป็น
ปก

ติท
าง

กา
รค

้าข
อง

กา
รร

ับป
ระ

กัน
ภัย

6)
 ร

าค
าต

ลา
ดท

ั่วไ
ปต

าม
กา

รซ
ื้อส

ินค
้าห

รือ
บร

ิกา
รท

ี่เก
ิดข

ึ้นซ
ึ่งม

ีเง
ื่อน

ไข
ก�า

หน
ดเ

ช่น
เด

ียว
กับ

ที่ใ
ห้ก

ับบ
ุคค

ลห
รือ

กิจ
กา

รอ
ื่นท

ี่ไม
่เก

ี่ยว
ข้อ

งก
ัน

U
ni

t: 
M

illi
on

 B
ah

t
N

am
e

Re
la

tio
ns

hi
p

Pr
em

iu
m

 
ce

de
d

Pr
em

iu
m

 
w

rit
te

n
C

om
m

is
si

on
 

ex
pe

ns
es

C
om

m
is

si
on

in
co

m
e

Di
vi

de
nd

 in
co

m
e/

In
te

re
st

 in
co

m
e/

O
th

er
 in

co
m

e

C
la

im
 

re
co

ve
ry

Re
nt

al
, 

se
rv

ic
e 

an
d 

ad
ve

rti
sin

g
fe

e

Fu
nd

  
co

nt
rib

ut
io

n/
 

C
la

im
 p

ai
d

Pu
rc

ha
se

 
of

 a
ss

et
s

Ba
nk

 c
ha

rg
es

/
O

th
er

 s
er

vi
ce

 
fe

es

Pr
ici

ng
 p

ol
icy

 a
nd

 /o
r r

ea
so

na
bl

en
es

s 
 

of
 tr

an
sa

ct
io

ns
1)

1)
2)

2)
3)

 / 
4)

5)
2)

2)
 / 

5)
6)

6)

Ka
si

ko
rn

 B
an

k 
Pl

c.
• 

H
as

 th
e 

jo
in

t D
ire

ct
or

s.
1.

 M
rs

. S
uj

itp
an

  L
am

sa
m

 
2.

 M
r. 

Sa
ra

  L
am

sa
m

-
42

6.
4

33
9.

2
 

0.
9

-
14

7.
7

3.
7

-
20

.3

Th
ai

 R
ei

ns
ur

an
ce

 P
lc

.
• 

Th
ai

 R
ei

ns
ur

an
ce

 P
cl

. h
ol

ds
 th

e 
sh

ar
e 

in
 M

ua
ng

 T
ha

i I
ns

ur
an

ce
 P

lc
. 

0.
32

0%
• 

H
as

 th
e 

jo
in

t D
ire

ct
or

s,
 M

r. 
Sa

ra
  L

am
sa

m

77
7.

6
-

-
19

3.
1

-
66

.8
22

.5
-

-
-

Ph
at

ra
 L

ea
si

ng
 P

lc
.

• 
M

ua
ng

 T
ha

i In
su

ra
nc

e 
Pl

c.
 h

ol
ds

 th
e 

sh
ar

e 
in

 P
ha

tra
 L

ea
sin

g 
Pl

c.
 8

.8
9%

• 
H

as
 th

e 
jo

in
t D

ire
ct

or
s,

1.
 M

r. 
Ph

ot
ip

on
g 

 L
am

sa
m

 
2.

 M
r. 

Sa
ra

  L
am

sa
m

3.
 M

rs
. N

ua
lp

ha
n 

 L
am

sa
m

-
74

.0
-

-
9.

0
-

12
.2

3.
0

-
-

M
ua

ng
 T

ha
i L

ife
 A

ss
ur

an
ce

 P
lc

.
• 

H
as

 th
e 

jo
in

t D
ire

ct
or

s,
1.

 M
r. 

Ph
ot

ip
on

g 
 L

am
sa

m
 

2.
 M

r. 
Sa

ra
  L

am
sa

m
3.

 M
r. 

Kr
is

ad
a 

 L
am

sa
m

 
4.

 M
rs

. S
uj

itp
an

  L
am

sa
m

5.
 M

r. 
So

m
ki

at
  S

iri
ch

at
ch

ai

-
23

.5
-

-
-

-
5.

1
-

-
-

Lo
xl

ey
 P

lc
.

• 
Lo

xl
ey

 P
lc

. h
ol

ds
 th

e 
sh

ar
e 

in
 M

ua
ng

 T
ha

i I
ns

ur
an

ce
 P

lc
. 5

.4
20

%
• 

H
as

 th
e 

jo
in

t D
ire

ct
or

, M
r. 

Ji
ng

ja
i  

H
an

ch
an

la
sh

-
4.

9
-

-
-

-
-

9.
5

1.
8

-

Ro
ad

 A
cc

id
en

t V
ic

tim
s 

Pr
ot

ec
tio

n 
C

o.
, L

td
.

• 
M

ua
ng

 T
ha

i I
ns

ur
an

ce
 P

lc
. h

ol
ds

 th
e 

sh
ar

e 
in

 R
oa

d 
Ac

ci
de

nt
 V

ic
tim

s 
Pr

ot
ec

tio
n 

C
o.

, L
td

. 0
.6

83
2%

-
-

-
-

23
.5

-
-

39
.5

-
-

Ka
rn

th
ar

ue
a 

F.
C

. C
o.

, L
td

.
• 

H
as

 th
e 

jo
in

t D
ire

ct
or

, M
rs

. N
ua

lp
ha

n 
 L

am
sa

m
-

-
-

-
-

-
59

.6
- 

-
-

Ki
at

na
ki

n 
Ba

nk
 P

lc
.

• 
H

as
 th

e 
jo

in
t D

ire
ct

or
, M

r. 
Ba

ng
yo

ng
  P

on
gp

an
ic

h
-

-
-

-
-

-
-

11
.4

-
-

O
th

er
 re

la
te

d 
pa

rti
es

• 
Re

la
te

d 
by

 w
ay

 o
f c

om
m

on
 d

ire
ct

or
s 

an
d/

or
 s

ha
re

ho
ld

in
g

 -
7.

8
 

-
4.

6
-

13
.0

1.
7

-
3.

3

To
ta

l
77

7.
6

53
6.

6
33

9.
2

19
3.

1
38

.0
66

.8
26

0.
1

68
.8

1.
8

23
.6

Pr
ic

in
g 

po
lic

y 
an

d/
or

 re
as

on
ab

le
ne

ss
 o

f t
ra

ns
ac

tio
ns

 
1)

 N
or

m
al

 c
om

m
er

ci
al

 te
rm

s 
of

 in
su

ra
nc

e 
co

nt
ra

ct
, p

ric
e 

an
d 

co
nd

iti
on

 s
et

tin
g 

ar
e 

at
 th

e 
ar

m
’s

 le
ng

th
 b

as
is

 fo
r n

on
-re

la
te

d 
pe

rs
on

s 
or

 p
ar

tie
s

2)
 A

s 
st

at
ed

 in
 th

e 
ag

re
em

en
t a

t t
he

 n
or

m
al

 c
om

m
er

ci
al

 te
rm

s,
 p

ric
e 

an
d 

co
nd

iti
on

 s
et

tin
g 

ar
e 

at
 th

e 
ar

m
’s

 le
ng

th
 b

as
is

 fo
r n

on
-re

la
te

d 
pe

rs
on

s 
or

 p
ar

tie
s

3)
 D

iv
id

en
d 

in
co

m
e 

is
 a

s 
de

cl
ar

ed
 

4)
 I

nt
er

es
t i

s 
ch

ar
ge

d 
at

 ra
te

s 
of

fe
r t

o 
ot

he
r c

us
to

m
er

s 
ra

ng
in

g 
be

tw
ee

n 
0.

8%
 to

 1
.2

%
 p

.a
.

5)
 C

la
im

 is
 a

ss
es

se
d 

on
 a

ct
ua

l d
am

ag
es

 in
cu

rre
d 

un
de

r c
ov

er
ag

e 
of

 in
su

ra
nc

e 
po

lic
y 

at
 th

e 
no

rm
al

 c
ou

rs
e 

of
 in

su
ra

nc
e 

bu
si

ne
ss

 
6)

 M
ar

ke
t p

ric
e 

of
 p

ur
ch

as
e 

an
d 

se
rv

ic
e 

re
nd

er
ed

 tr
an

sa
ct

io
ns

, c
on

di
tio

n 
se

tti
ng

 is
 a

t t
he

 a
rm

’s
 le

ng
th

 b
as

is
 fo

r n
on

-re
la

te
d 

pe
rs

on
s 

or
 p

ar
tie

s

0732016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Related Party Transactions



รายการระหว่างกัน (ต่อ)
Related Party Transactions (Continued)

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายการ

ระหว่างกันที่เกิดเป็นรายการท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองและมั่นคง 

รายการท่ีเกิดขึ้นเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติท่ัวไป ตามกลไกตลาดที่มีราคาและผลตอบแทนท่ีเป็นทางการค้าปกติ การลงทุนในประเภทต่างๆ  

อาทิ เงินฝากธนาคาร และการถือหุ้นในบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในประเภท 

การลงทุน ในด้านการประกันภัย รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึน อาทิ เบ้ียประกันภยั ค่าสนิไหมทดแทน ค่าจ้างค่าบ�าเหนจ็ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

เป็นไปตามลักษณะและวิธีปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพ่ือการเติบโตของธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคู่ค้าพันธมิตร 

กรณีการเรียกร้องสินไหม บริษัทฯ มีกระบวนการพิจารณาสินไหมที่เป็นมาตรฐาน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกราย 

ของบริษัทฯ ทั้งนี้การท�ารายการระหว่างกันดังกล่าวได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นส�าคัญ  

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกนัดงักล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกนัทีไ่ด้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตนัน้  

ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และไม่มีผู้มี 

ส่วนได้เสียมีส่วนในการอนุมัติให้กระท�ารายการระหว่างกันใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียท�ารายการระหว่างกัน 

แต่หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นไปในราคาหรือเง่ือนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศ

และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

จะทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน อาจจะยังคงมีอยู่ในส่วนท่ีเป็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติระหว่างกัน โดยบริษัทฯ  

จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษทัฯ และโดยให้เป็นไปในราคายตุธิรรมตามสภาพตลาดในลกัษณะธุรกิจทัว่ไป 

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

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

were in the normal course of business under market conditions with normal pricing and return.  The various forms of investment such 

as bank deposits and shareholdings in related companies represented the Company’s investment approach in order to manage and  

diversify investment portfolio appropriately.  In insurance business section, related transactions such as premium written, claim payment, 

commission and brokerage fees and other underwriting expenses have been conducted in normal business practices as business  

growing.  Business operations have been performed through various alliance partners. Claim transactions have been reviewed under 

standard claim process which is similar practice of claim service to all customers.  The Company has conducted those transactions by 

considering on maximum benefits to the Company.

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

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

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

party transaction, it will be in the normal course of business with no different pricing or condition from the outsiders and will be within the  

notices and regulations of the Stock Exchange of Thailand where the Audit Committee will review the suitability and the justification  

of such item.

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

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

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

rules, notifications, orders or requirements of the Stock Exchange of Thailand, including the compliance to the provisions concerning  

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

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

the future, the Company shall disclose in the notes to the annual financial statements.
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ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
Risk Factors and Risk Management

บรษิทัฯ จดัให้มกีารบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุความเสีย่งหลกัของบริษทัฯ และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 

ประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ 

ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ และ 

รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งหน่วยงาน 

ก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปี รวมท้ังให้แน่ใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดและ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับหลักทศพิธราชธรรม  

ในด้านความซื่อตรง และเที่ยงธรรม มีการพิจารณาความเสี่ยงแบบตรงไปตรงมา ชัดเจน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยงดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)076



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.  The Committee must ensure that the risk management of the Company has been 

implemented appropriately per the policy requirement and conformed to the Company’s strategies and assure that the policy thoroughly  

covers the risks and the important issues of the Company.  Last but not least, the Committee has applied the virtues of integrity and  

non-deviation from righteousness from the King’s Tenfold Moral Code or Tossapit Rajatham as a guideline in assessing risks.  Types of 

risk are classified as follows:

1. Strategic Risk

2. Insurance Risk

3. Liquidity Risk

4. Operational Risk

5. Market Risk

6. Credit Risk

0772016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Risk Factors and Risk Management



1. การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถงึ ความเสี่ยงจากการก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ แผนการด�าเนินงาน และการน�าไปปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน

และสภาพแวดล้อมภายนอก

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง และน�าเสนอผลให้กับผู้บริหารระดับสูง รวมท้ังสายงานและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ โดยในการตัดสินใจ 

ในเรื่องที่ส�าคัญ จะให้ผู้ที่เก่ียวข้องท้ังหมดได้มีส่วนร่วมในการวางแผนรับมือ และเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอนและสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทัน

ต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

•	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการก�าหนดราคา	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทาน 

ความเหมาะสมของความคุ้มครอง รวมทั้งได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปในการก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  

เพ่ือให้แน่ใจว่าอัตราเบี้ยประกันภัยท่ีก�าหนดขึ้น เพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ เมื่อมีการน�าไปใช้แล้ว จะติดตามผลการ

ด�าเนินงานของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพ่ือพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบี้ยประกันภัย 

หรือไม่ และอย่างไร

นอกจากนี้ ในทุกครั้งที่มีการขอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บริษัทฯ ได้ให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องให้ข้อมูลท่ีจ�าเป็นส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือใช้ในการ 

ประเมินความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมส�าหรับการด�าเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขาย 

ได้ตามความคาดหวัง

•	 การขายและการบริหารช่องทางการจ�าหน่าย

การขายและการบริหารช่องทางจ�าหน่ายมีความส�าคัญต่อการแสวงหาและควบคุมรายได้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ ท้ังในด้าน 

จ�านวนเงนิและสดัส่วนของเบีย้ประกันภยั ฝ่ายขายจะท�าหน้าทีห่ลกัในการน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้กับลกูค้าและช่องทางการขายท้ังหมด รวมท้ัง

ช่วยในการประสานงานอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายอดขายจะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ในการนี้ ฝ่ายขายจะต้องติดตามยอดขายของช่องทาง

ที่รับผิดชอบและรายงานให้กับผู้บริหารสายงานอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการติดต่อสื่อสารปัญหาและอุปสรรคจากภายนอกให้กับหน่วยงาน

ภายในเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถ่ี ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหายที่เบ่ียงเบนจากสมมุติฐานที่ใช้ในการก�าหนด 

อัตราเบี้ยประกันภัย การค�านวณเงินส�ารอง และการพิจารณารับประกันภัย

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การพิจารณารับประกันภัย

บริษัทฯ จะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยที่รับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตราเบี้ย

ประกันภัยท่ีก�าหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวทั้งในทางภูมิศาสตร์ และ

ประเภทของความเสี่ยง ส�าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงล�าพัง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอน

ความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่ีเป็นการท�าเฉพาะราย ซึ่งการ

เลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาท่ีความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัย 

ให้มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ท้ังในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็ง 

และเป้าหมายของบริษัทฯ

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

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

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

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

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

reach the best solution among the changing environment.

•	 Product	Development	and	Premium	Pricing

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

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

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

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

the coverage or premium rate.

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

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

sales volume target can be achieved.

•	 Sales	and	Distribution	Channel	Management

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

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

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

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

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

such problem will be solved efficiently.

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

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

 Risk Management Guideline
•	 Underwriting

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

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

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

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

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

target of the Company.

•	 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.
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•	 การจัดการสินไหม	และการส�ารองค่าสินไหมทดแทน

ในการตัง้เงนิส�ารองค่าสนิไหมทดแทน บรษิทัฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยทีย่อมรบั โดยทัว่ไปค�านวณและรบัรองโดยนกัคณิตศาสตร์ 

ประกันภัยท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินส�ารอง มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาสนิไหมประกันภัยท่ัวไป พิจารณาปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตัง้เงนิส�ารองของบริษทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าเงนิส�ารอง

ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

บริษัทฯ ได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ  

ท่ีจะต้องได้รบัการทบทวน และผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการก�ากับการประกันภัยต่อ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะอ�านวยการบรหิาร  

และคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ โดยประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกแผนประกันภัยต่อที่เหมาะสม การน�าไปปฏิบัติใช้ การตรวจสอบ 

และติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันภัยต่อของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได ้

ของบริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ 

ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

บริษัทฯ มีการก�าหนดขีดจ�ากัดการกระจุกตัวส�าหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น

1. ก�าหนดการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อที่เข้าร่วมในสัญญาประกันภัยต่อ โดยค�านึงถึงขนาดของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วน 

ทีจ่ดัสรรให้กับผูร้บัประกันภัยต่อแต่ละราย โดยพิจารณาล�าดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงินของผูรั้บประกนัภัยต่อประกอบด้วย เพ่ือป้องกัน

การกระจุกตัวที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป 

2. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้น�าในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

3. การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็น 

เงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การบริหารเงิน

เพ่ือรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สามารถรักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีท่ีต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนท่ีมากเกินกว่า

ปริมาณเงินสดประจ�าวันท่ีมีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพ่ือให้เพียงพอต่อการช�าระหนี้สิน 

ที่ถึงก�าหนด ท�าให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ

จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงิน 

และการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัย โดยใช้ทั้งเกณฑ์เชิงปริมาณและเกณฑ์เชิงคุณภาพ ส�าหรับอัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ 

ราคาประเมินต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี ซึ่งเป็นอัตราส่วนหนึ่งของเกณฑ์เชิงปริมาณท่ีใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

จากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างช�าระได้ โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 80 โดย 

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสูงกว่าเกณฑ์ดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด

•	 การบริหารการลงทุน

บริษัทฯ พิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีสภาพคล่องให้สอดคล้องกับลักษณะของหน้ีสินและภาระผูกพันอย่างเหมาะสม และดูแล 

ให้มีสินทรัพย์สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน
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•	 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% and Company continues to maintain the ratio at level above the OIC’s threshold.

•	 Investment	Management

The Company has considered to invest in the liquid assets in accordance with the Company‘s liability and obligations suitably 

and maintained adequate liquid assets in case of extra cash required.
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4. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลว ความไม่เพียงพอ หรือความไม่เหมาะสมของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงานภายใน ระบบงาน  

หรือเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอก

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

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ โดยมีการจัดท�ารายงานและประเมินความเสี่ยงภายใต้กรอบ CRSA: 

Control and Risk Self Assessment ในกระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น กระบวนการรับประกันภัย และการบวนการ 

จัดการสินไหมทดแทน ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกน�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ โดยหลังจากการประเมินแล้ว หากความเสี่ยงอยู่ในระดับท่ีสูง เจ้าของความเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 

ในการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อความเสี่ยง และเมื่อมีการน�าไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าและ 

ผลการด�าเนินการให้กับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรภายในกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด ส�าหรับความเสี่ยงท่ีเป็นความเสี่ยงร่วมขององค์กร  

จะมีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะเรื่องขึ้นมาด�าเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้กระชับและมีประสิทธิภาพ 

เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

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

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

การด�าเนินงานให้กลับสู ่ภาวะปกติ เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การด�าเนินธุรกิจ 

หยุดชะงัก รวมถึงได้ท�าการทดสอบแผนดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน โดยระบบงานท่ีส�าคัญ 

ที่ได้รับการจัดอันดับความจ�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 ซึ่ง

พิจารณาก�าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้

ตามกฎเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision)

 

ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้  

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจ�าลองต่างๆ เช่น  

การวัดค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนโดย Value at Risk และการวัดค่าความเสียหายภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ Stress 

Test เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงด้านลงทุนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายน�าเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency) 
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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 assessed 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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6. การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากคู ่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู ่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating)

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ

2. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของ 

บรษิทัผูร้บัประกันภัยต่อ (Reinsurer’s Financial Security Rating) ซึง่จดัท�าโดยสถาบันจดัอนัดบัความเชือ่ถือ เช่น S&P, Fitch, Moody’s 

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

ต่อตามสัญญาที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังนี้  

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

-  Moody’s ขั้นต�่า A3

 ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีความจ�าเป็นจะต้องใช้ผู้รับประกันภัยต่อที่มีล�าดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าท่ีก�าหนด ต้องมีการพิจารณาตามขั้นตอน 

เป็นกรณีพิเศษ ส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อที่อยู่ในประเทศจะต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio หรือ CAR) 

ตามเกณฑ์ที่ส�านักงาน คปภ. และบริษัทฯ ก�าหนดไว้

3. มีความชัดเจนในระบบบัญชีและการจัดเอกสารที่มีมาตรฐาน

4. มีประวัติการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

•	 การพิจารณา	Credit	Rating	ในการลงทุน

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการบริหารการลงทุน มีหน้าท่ีพิจารณาและทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม�่าเสมอเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้น�าเงิน 

ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนของ Portfolio โดยแยกตามระดับความเสี่ยงของ Credit Rating รวมทั้งบริษัทฯ  

ไม่มีนโยบายการลงทุนในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต�่ากว่า A-

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น และการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

ของผู้ถือหุ้น จึงได้น�าหลักการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการ 

จดัท�าการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคราะห์เหตกุารณ์ และกรณีต่างๆ ซึง่เมือ่เกิดขึน้แล้วอาจส่งผลกระทบในเชงิลบต่อผลการด�าเนนิงาน  

และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่างเช่น การจ่ายสินไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภัย การขาดทุนจากการลงทุน เป็นต้น แล้วน�าผลจากการศึกษามา

วางแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่นกลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมายสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ท่ีก�าหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตท่ีได้จัดท�าข้ึน สามารถสรุปได้ว่า 

ระดบัเงนิกองทุนของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัทีเ่พียงพอ และยังคงสงูกว่าระดบัทีก่ฎหมายก�าหนดไว้แม้ว่าจะเกดิเหตกุารณ์รนุแรงต่างๆ ตามท่ีตัง้สมมตุฐิานไว้

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
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6. Credit Risk
Credit Risk means the risk which may arise from the counterparties cannot comply with the agreed obligations with the Company 

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

 Risk Management Guideline
•	 Reinsurance	Selection	Criteria	

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

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

Moody’s and/or A.M. BEST which are updated monthly.  The Company has set the financial rating for the oversea reinsurers 

per minimum requirement as follows.

- S&P, Fitch and A.M. Best: minimum A-

- Moody’s: minimum A3

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

Rating, the approval must be taken as special case.  For domestic reinsurers, their Capital Adequacy Ratio (CAR) must meet  

the requirement stipulated by the Office of Insurance Commission (OIC) and the Company

3. Having the clarity in the accounting system and the document.

4. Having good claim recovery payment history

•	 Consideration	of	Credit	Rating	for	Investment

The Investment Committee is responsible to consider and review various influential factors regularly in order to accompany  

the Company’s consideration in investment and control the investment to be in line with scope and regulation of the Office  

of Insurance Commission (OIC) which is a significant mechanism of investment and the Company’s asset management.   

The Company has invested in various securities which their portfolio has been classified by credit rating.  Also, the Company  

has no policy to invest in below A- credit rating counterparties.

Risk in Investment of the Shareholders and Capital Management based on Risk Level
Apart from risk managements mentioned above, the Company has been aware of risks that might affect investment of the shareholders.  

So, principal of Capital Management based on Risk Level has been applied in risk management by defining the risk appetite for capital 

fund which will be used as a guideline for maintaining Company’s capital level during its business operation.  In addition, stress test had 

been done for analyzing incidents and events, once they occur, they might negatively affect the Company’s operation and capital such as 

huge amount of claim payment, natural disasters and loss in investment, etc.  Therefore, result of the study will be used for planning and 

setting strategies of the Company such as underwriting strategy, reinsurance strategy and investment strategy, etc.

On December 31, 2016, 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
Business Characteristics

ในการจัดท�าผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมเป็นแนวทางในการพัฒนาและด�าเนินงาน เช่น ทาน หมายถึงการให้ การเสียสละ การให้น�้าใจ 

แก่ผู้อื่น ส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีจัดท�าออกมา บริษัทฯ มิได้มุ่งหวังเพียงผลก�าไร แต่ต้องการให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองท่ีเหมาะสมและ 

คุ้มค่าต่อการช�าระเบี้ยประกันภัย อีกทั้งบริษัทฯ ยังยึดหลักความเที่ยงธรรมในการก�าหนดกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายก�าหนด  

ไม่ปิดบังข้อมูลที่แท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย

บรษิทัฯ ด�าเนินธุรกิจด้านการรบัประกันวนิาศภยัทกุประเภท ท้ังการรบัประกันภยัทางตรง และการรับประกันภยัต่อ ผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่ายครอบคลมุ

ทุกช่องทาง ทั้งช่องทางตัวแทน (Agent) นายหน้า (Broker) ธนาคาร (Bancassurance) ทางโทรศัพท์ (Tele Marketing) ลูกค้าติดต่อบริษัทฯ โดยตรง 

(Walk in) ขายผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet) ฯลฯ โดยจัดประเภทของการรับประกันภัยที่มีให้บริการออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1.	 การประกันภัยทรัพย์สิน
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินท้ังส่วนบุคคล และภาคธุรกิจ โดยมีประเภทการรับประกันภัย และแผนการรับประกันภัยท่ีให้ความคุ้มครองที่แตกต่าง  

และหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันในแต่ละภาคส่วน

2.	 ประกันภัยรถยนต์
ให้ความคุ้มครองรถยนต์ ตลอดจนความรับผิดที่เกิดจากการใช้รถยนต์ ประกอบด้วยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และประกันภัยรถยนต์ 

ภาคสมัครใจ ซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนความคุ้มครองท่ีหลากหลาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1  

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะภัยท่ีให้เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์

เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ กรณีผู ้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก และคุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันได้อย่างครบถ้วน

3.	 ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ให้ความคุ้มครองผู ้ประกอบการ โดยมีประเภทกรมธรรม์ประกันภัยครอบคลุมท้ังการขนส่งสินค้าทางทะเล ทางอากาศ การขนส่งสินค้า 

ภายในประเทศ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ

4.	 ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายเดี่ยว และ 

ลูกค้ากลุ่ม และลูกค้าองค์กร มีแผนประกันภัยมากกว่า 100 แผน ให้ลูกค้าได้เลือกท�าประกันภัยตามความต้องการ

5.	 ประกันภัยวิศวกรรม
ส�าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนรับประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องจักร เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ

หม้อก�าหนดไอน�้า และถังอัดความดัน

6.	 ประกันภัยความรับผิดและอื่นๆ
ประเภทประกันภัยที่นอกเหนือจาก 5 กลุ่มข้างต้น เช่น ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัย 

ความซื่อสัตย์ ประกันภัยคุ้มครองรถจักรยาน ฯลฯ

7.	 ผลิตภัณฑ์พิเศษ
เป็นประเภทการรับประกันภัยเฉพาะ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มบุคคล หรือกลุ่มธุรกิจ ที่มีความต้องการท�าประกันภัยที่ไม่มีในตลาดท่ัวไป  เช่น 

การประกันภัยก่อการร้าย (ส�าหรับธุรกิจขนาดใหญ่)  ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าบริหาร 

ของบริษัท ฯลฯ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)086



The Company has adopted the King’s Tenfold Moral Code or Tossapit Rajatham as a work guideline on developing product.   

Generosity, one of the virtues, means to give, to sacrifice and to be kind toward others.  The Company does not aim to seek for profit, but 

products of the Company are designed to provide customers appropriate coverages which are worth premium value.  Also, the Company 

has been strictly adhering to another virtue which is non-deviation from righteousness.  For substantial benefit of insureds, the Company 

has followed the laws with transparency in specifying terms and conditions of insurance policy.

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

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

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

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

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

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

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

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

car damaged from flood.

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

carrier liability and hull.

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

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

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

boilers and pressure tanks.

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

guarantee insurance and bicycle insurance, etc.

7. Special Products
It is the special type of insurance which is developed to serve specific group of customer or business who seeks for 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
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	2560

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	อเบอร์ดีน	สมอลแค็พ 1,688,393 2.862
7 บริษัท	ภัทรสัมพันธ์	จ�ากัด 1,376,680 2.333
8 นายบรรยงค์		ล�่าซ�า	และ	นางนาถฤดี		วีระเมธีกุล 1,373,909 2.329
9 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 1,338,001 2.268
10 นายสาระ		ล�่าซ�า 967,326 1.640

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
คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 นอกจากนี้		

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด		

แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลก�าไร	แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2555 2556 2557 2558 2559*

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น งดจ่าย 5.24 5.80 6.30 4.30

* เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ก่อน
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Information of Securities and Shareholders
Registered	and	Paid	up	Capital

•	 The	Company	has	the	registered	capital	of	Baht	590	Million	and	paid	up	capital	of	Baht	590	Million,	classified	as	59,000,000	ordinary	

shares	of	Baht	10.-	each.

•	 The	Company	does	not	have	any	other	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	9	March	2017

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 1,688,393 2.862
7 Phatra	Sampant	Co.,	Ltd. 1,376,680 2.333
8 Mr.	Banyong		Lamsam	and	Mrs.	Nartrudee		Weeramaeteekul 1,373,909 2.329
9 Mr.	Photipong		Lamsam 1,338,001 2.268
10 Mr.	Sara		Lamsam 967,326 1.640

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 2012 2013 2014 2015 2016*

Dividend	Payment	Rate Omitted 5.24 5.80 6.30 4.30

* The dividend payment must be approved by the Annual General Meeting of the Shareholders no. 9/2017 on 27 April 2017.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

การจัดการ
โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า	 ประธานกรรมการ

2.	 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์	 รองประธานกรรมการ

3.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

5.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

6.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช	 กรรมการอิสระ

7.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการอิสระ

8.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการอิสระ

9.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

10.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

11.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

12.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ	 กรรมการอิสระ

13.	 นายพิลาศ		พันธโกศล	 กรรมการอิสระ

14.	 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า	 กรรมการ

15.	 นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด	แวน	แคมเพน	 กรรมการ

กรรมกำรที่มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน	และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ	ยกเว้น	นายบรรยง		พงษ์พานิช	นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม		

นายสมเกียรติ	 	 ศิริชาติไชย	นายกฤษฎา	 	 จีนะวิจารณะ	และนายพิลาศ	 	 พันธโกศล	 ไม่มีอ�านาจลงลายมือชื่อ	 และยกเว้น	 นายคิม	 	 ชี	 	 ยิป	 และ	

นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด	แวน	แคมเพน	ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้1

1 จากการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

1.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	ให้สอดคล้องตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	และมตท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น	

2.	 ควบคุมและดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เพ่ือรักษาผลประโยชน์	

ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือกรมธรรม์	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

3.	 ประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับฝ่ายบริหาร	ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ	กับผู้บริหาร

4.	 ก�ากับดูแลการลงทุน	การขยายกิจการ	การจัดหา	ขาย	หรือรับโอนสินทรัพย์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ

5.	 ร่วมประชุมคณะกรรมการ	แต่งตั้งและถอดถอนผู้บริหารระดับสูง	รวมทั้งคัดเลือก	และเสนอชื่อบุคคลในการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ	

โดยผู้ถือหุ้น

6.	 เสนอผู้สอบบัญชีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

7.	 เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

8.	 มีอ�านาจกระท�าการใดๆ	ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อบังคับ	และบทบัญญัติของกฎหมาย

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก	

การมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันย่ืนค�าขออนญุาตต่อส�านกังาน	ทัง้นี	้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีก่รรมการอสิระ

เคยเป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ
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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.	Jingjai		Hanchanlash	 Vice	Chairman

3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Director

4.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Director

5.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Director

6.	 Mr.	Banyong		Pongpanich	 Independent	Director

7.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Independent	Director

8.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um	 Independent	Director

9.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Director

10.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Director

11.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director

12.	 Mr.	Krisada		Chinavicharana	 Independent	Director

13.	 Mr.	Pilas		Puntakosol	 Independent	Director

14.	 Mr.	Krisada		Lamsam	 Director

15.	 Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen	 Director

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.	Kim		Chee		Yip	and	Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen	who	cannot	jointly	sign.1

1 As revision of the Company affidavit certificated by Department of Business Development, Ministry of Commerce, on May 17, 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;

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

5.	 To	attend	 the	Board	of	Directors’	meeting,	 to	appoint	and	dispose	 the	Executive	Officer(s),	and	 to	screen	and	propose	qualified		

person(s)	to	be	considered	and	appointed	as	the	Director(s)	by	the	shareholders;

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

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

8.	 To	have	the	authorities	to	act	as	prescribed	in	the	Memorandum	of	Association,	rules	and	regulations	required	by	laws.

Qualification	of	the	Independent	Directors

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

the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	by	counting	the	shareholding	of	the	related	parties	

of	each	Independent	Director	too.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	และบุตร	 รวมทั้ง	

คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	

หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ		

ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ	

ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การที่มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�ากระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	อสังหาริมทรัพย์		

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็น	

หลักประกันหน้ีสิน	 รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน	 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	 หรือคู ่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง	 ต้ังแต่	

ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	หรือตั้งแต่ย่ีสิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าว	

ให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกัน	

โดยอนุโลม	แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็น	

ผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู ้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม		

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ี	

ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงานต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	

สองล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้น	

ที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถื้อหุ้นซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน		

หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง	

ทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 ประธาน

2.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการ

3.	 นางมรกต		ยิบอินซอย	1	 กรรมการ

4.	 นายพิลาศ		พันธโกศล	2	 กรรมการ

โดยมี	นางสาวกนกธร		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	และ	

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน	

ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ	

ธุรกิจของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)092



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

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

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

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

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

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

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

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

9.	 Do	not	have	any	other	characteristics	which	are	unable	to	provide	independent	opinion	concerning	the	operations	of	the	Company.

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		Yipintsoi	1	 Member

4.	 Mr.	Pilas		Puntakosol	2	 Member
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4.	 พิจารณา	คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว		

รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณาเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์

6.	 จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ	ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ	

ตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

6.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

6.3	 ความเหน็เก่ียวกับการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์	หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับ	

ธุรกิจของบริษัทฯ

6.4	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

6.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6.6	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

6.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ	(Charter)

6.8	 รายการอื่นที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ	ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

7.	 รายงานการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

8.	 ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ	 อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงิน	 และความมั่นคงของบริษัทฯ	 ตามข้อเสนอแนะของ	

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

9.	 รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช	 ประธาน

2.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ	1	 กรรมการ

3.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการ

4.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ	2	 กรรมการ

โดยมี	นายอภิธร		อมาตยกุล	รองกรรมการผู้จัดการ	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	คดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลท่ีมคีณุสมบตัเิหมาะสมส�าหรบัต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยฯ	และผูบ้รหิารระดบัสงู	

ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	 ก�าหนดนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้แก่กรรมการบริษทัฯ	กรรมการชดุย่อยฯ	และผูบ้ริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดับกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

4.	 ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงาน	 และสอบทานผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป		

เพ่ือพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี	 โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง	 รวมถึงให้ความส�าคัญกับ	

การเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

5.	 พิจารณาให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย
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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.

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.	Apithorn		Amatyakul,	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
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

คณะอ�ำนวยกำรบริหำร

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

5.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 กรรมการ

6.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

7.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ

8.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 กรรมการ

9.	 นายเอเดรียน		ลิม	 กรรมการ

10.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

บทบำทและหน้ำที่ของคณะอ�ำนวยกำรบริหำร

1.	 ประสานงานร่วมกับคณะผู้บริหารในเรื่องต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจประจ�าวันของบริษัทฯ	และการปฏิบัติของคณะผู้บริหารตามแผนงาน	

และงบประมาณ

2.	 พิจารณาตัดสินใจในเรื่องท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมตามท่ีคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	พิจารณาเห็นสมควร

3.	 พิจารณาให้การอนุมัติ	และ/หรือให้ความเห็นชอบประเด็นในการด�าเนินธุรกิจตามปกติที่มีการน�าเสนอโดยผู้บริหาร

4.	 พิจารณาเรื่องต่างๆ	ที่อยู่เหนือจากประเด็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติและ/หรือนอกเหนือจากขอบเขตที่ได้รับอนุมัติตามแผนธุรกิจและงบประมาณ	

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.	 จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน	แผนการลงทุน	และวางกลยุทธ์ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใด	ๆ	ที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้	และ

สอดคล้องกับแนวทางการบริหารการลงทุนเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ	 ที่สอดคล้องกับ	

กรอบนโยบายการลงทุน	และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม

2.	 เสนอกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	ปีละหนึ่งครั้ง	 และทบทวนนโยบาย	 ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและ	

เป็นปัจจุบัน	ตามข้อเสนอโดยผู้บริหารฝ่ายลงทุนและค�าแนะน�าของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

3.	 ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุน	 และนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม	 รวมท้ังระเบียบ	

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน	ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	และข้อก�าหนดของกฎหมายอื่น	

ที่เกี่ยวข้อง	และตัดสินใจใช้มาตรการที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามีการละเมิดเกิดขึ้น	ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถ	

จะแก้ไขผลจากการละเมิดนั้นได้	ให้ประสานงานกับนายทะเบียนประกันภัยเพื่อหารือถึงแนวทางในการพิจารณาจัดการกับสถานการณ์นั้น

4.	 ก�ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล	ความโปร่งใส	และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนของบริษัทฯ

5.	 ก�ากับดูแลระบบงาน	บุคลากร	และข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนของบริษัทฯ	ให้มีความเพียงพอต่อการด�าเนินงาน

6.	 บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee

1.	 To	determine	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	policies,	criteria,	and	method	to	recruit	the	Directors	and	the	

Members	of	various	Committees	with	the	authorities	and	responsibilities	directly	assigned	by	the	Board	of	Directors,	and	the	nomination	

of	the	Executives	Officers	from	the	President	level	and	higher;

2.	 To	nominate,	select,	and	seek	endorsement	from	the	Board	of	Directors	on	the	qualified	persons	to	hold	the	positions	of	Directors,	

Members	of	the	Committees	and	Executive	Officers	from	the	President	level	and	higher;

3.	 To	determine	 the	policies	 for	 remuneration	 payment	 and	other	 benefits	which	will	 be	 offered	 to	 the	Directors,	Members	 of	 the		

Committees,	and	Executive	Officers	from	the	President	level	and	higher	to	propose	to	the	Board	of	Directors	for	considerations.

4.	 To	determine	the	guidelines	to	evaluate	the	performance	of	the	Directors	and	the	Executive	Officers	from	the	President	level	and	

higher	for	the	purpose	of	an	annual	review,	by	taking	into	account	of	their	authorities,	responsibilities	and	related	risks,	and	value	the	

long-term	incremental	value	of	the	Shareholders’	Equity	to	support	the	assessment	too;

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

remuneration	structure	of	the	employees;

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

Executive	Committee

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

1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman

2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

3.	 Mr.	Sara		Lamsam	 Member

4.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Member	

5.	 Ms.	Chupun		Gowanit	 Member	

6.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

7.	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member

8.	 Ms.	Pannee		Pitikultang	 Member

9.	 Mr.	Adrian		Lim	 Member

10.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	and	Secretary

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

7.	 ติดตามการปฏิบตัติามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทนุหรือแนวทางบริหารการลงทนุ	และตดัสนิใจใช้มาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่	

ระดบัสงูทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามกีารละเมิดเกิดขึน้	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมดิได้	ให้พิจารณาด�าเนนิการโดยค�านงึถึงผลประโยชน์

สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ

8.	 ด�าเนนิการจดัการ	ประสานงานกับสถาบนัทางการเงนิ	ผูจ้ดัการกองทุนภายนอก	ผูร้บัผดิชอบในการดแูลทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบแล้ว	

9.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้ง	 เก่ียวกับการทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทุนหรือ	

แนวการบริหารการลงทุนก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

10.	 ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	 การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้	 ประเมิน	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุนที่เพียงพอ	

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อด�าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ	

11	 ตรวจสอบว่ามีระบบสารสนเทศส�าหรับฝ่ายจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 เพ่ือให้มั่นใจว่ามีรายงานที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างถูกต้องในเวลา	

ที่เหมาะสมเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	

12.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน

13.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่อาจได้รับมอบหมายจากคณะอ�านวยการบริหาร	ซึ่งรับนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

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.	 นายเรย์มอน		แทม	 กรรมการ

10.	 นายเอเดรียน		ลิม	 กรรมการ

11.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 กรรมการ

12.	 นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์	 กรรมการ

13.	 นายสุรชัย		ไตรวิทยางกูร1	 กรรมการ

14.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า2	 กรรมการ

โดยมี	นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
2 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559

บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

1.	 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)

2.	 ทบทวนและแนะน�าเก่ียวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	 นโยบายและความเสี่ยงที่ทนได้	 (Risk	 Tolerance)	 เพ่ือให้คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

3.	 ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง

ประเภทต่างๆ	 ท่ีส�าคัญ	 เช่น	 ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 ความเสี่ยงจากตลาด		

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ	ความเสี่ยงจากการลงทุน	และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ

4.	 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง	เพื่อการบ่งชี้	การประเมิน	การติดตาม	และการควบคุมความเสี่ยง	และ

ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตามที่เห็นว่าจ�าเป็น	

5.	 ตรวจสอบว่ามคีวามเพียงพอของสิง่อ�านวยความสะดวกขัน้พ้ืนฐาน	ทรัพยากร	ระบบ	และเอกสารเพ่ือการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ

6.	 ทบทวนรายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและองค์ประกอบของความเสี่ยงประเภทต่างๆ	เป็นระยะๆ	ความเพียงพอของเงินทุนส่วนผสมของสินทรัพย์เสี่ยง	

และกิจกรรมของการบริหารจัดการความเสี่ยง
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Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Investment	Committee

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

Investment	Management	Guideline.		The	investment	approach	has	to	be	considered	and	approved	by	the	Board	of	Directors	to	be		

in	line	with	Investment	Policy	and	the	Risk	Management	Policy	of	the	company.

2.	 To	propose	Investment	Policy	Framework	and	Investment	Plan	to	the	Board	of	Directors	annually	and	revise	the	policies	to	be	up-to-date		

with	latest	regulations	following	the	proposal	from	the	Head	of	Investment	Department	and	advice	from	the	Risk	Management	Committee.

3.	 To	monitor	the	investments	to	be	consistent	with	the	Investment	Policy,	the	Risk	Management	Policy,	OIC	Investment	regulation	and	

related	laws	and	make	a	suitable	decision	by	top	investment	officers.		If	there	is	any	breach	which	is	found	and	cannot	be	resolve,	

the	coordination	with	Insurance	Commissioner	is	required	as	to	find	the	proper	solution	to	deal	with	the	situation.

4.	 To	monitor	 the	corporate	governance,	transparency	and	prevention	of	conflict	of	 interest	 in	overall	 investment	transactions	of	 the	

company.

5.	 To	monitor	investment	procedure,	staff	and	information	relating	to	company	investment	to	be	sufficient	for	operation	processes.	

6.	 To	manage	investment	fund	under	the	Investment	Policy	Framework	and	Investment	Plan	approved	by	the	Board	of	Directors.

7.	 To	monitor	the	compliance	of	the	Investment	Management	Guideline	and	make	a	suitable	decision	by	top	investment	officers	when	any		

breaches	are	found.		If	the	breaches	cannot	be	resolved,	the	solution	will	be	taken	based	solely	on	the	best	interest	of	all	stakeholders.

8.	 To	coordinate	with	financial	institutions,	external	fund	managers	and	responsible	custodians	approved	by	the	Board	of	Directors.

9.	 To	provide	 recommendation	 to	 the	Risk	Management	Committee	at	 least	once	per	year	on	 the	 revision	of	 the	 Investment	Policy	

Framework	and	Investment	Plan	before	presenting	to	the	Board	of	Directors.

10.	 To	 verify	 to	 have	 sufficient	 and	efficient	 operating	processes,	 internal	 control	 and	 systems	which	evaluate,	monitor	 and	control		

investment	risks	in	order	to	meet	the	policy	and	standards	approved	by	the	Board	of	Directors.

11.	 To	verify	information	systems	for	management	to	be	efficient	in	ensuring	that	accurate	information	will	be	beneficial	and	timely	and	

supports	activities	covering	all	areas	of	investment.

12.	 To	ensure	that	the	authority	and	responsibility	in	investment	management	are	clearly	stated.

13.	 To	perform	any	other	tasks	delegated	by	the	Executive	Committee	who	has	taken	order	from	the	Board	of	Directors.

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.	Raymond		Tam	 Member

10.	 Mr.	Adrian		Lim	 Member

11.	 Ms.	Pannee		Pitikultang	 Member

12.	 Mrs.	Aem-Orn		Jirasaowaphark	 Member

13.	 Mr.	Surachai		Traiwittayanggoon1	 Member

14.	 Mr.	Wasit		Lamsam2	 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 February 1, 2017
2  Had been appointed as Member of the Risk Management Committee on July 21, 2016
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

7.	 ดูแลให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะๆ	เกี่ยวกับสถานะการด�ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบัน	และที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

8.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

9.	 ตรวจสอบว่าขั้นตอนการก�ากับดูแลความเสี่ยงเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยการก�ากับดูแลกิจการท่ีใช้บังคับอยู่ในประเทศไทย	และให้ค�าแนะน�า	

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย

กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคณะ	(มกรำคม–ธันวำคม	2559)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

คณะอ�านวยการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 4/5 - - - - -
นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ 5/5 - - - - -
นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 4/5 - - 8/12 0/4 0/4
นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า1 5/5 - - 9/12 4/4 2/4
นายสาระ		ล�่าซ�า 4/5 - - 3/12 - -
นายโอฬาร		วีรวรรณ2 1/1 - 1/1 - - -
นายบรรยง		พงษ์พานิช 4/5 - 2/2 - - -
นายแกรี่		ลี		คริสท์3 0/1 - - - - -
นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย 5/5 6/6 2/2 - - -
นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม 5/5 6/6 - - - -
นายคิม		ชี		ยิป 5/5 - - - - 3/4
นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 5/5 - - 11/12 - 4/4
นางปุณฑริกา		ใบเงิน 5/5 - - 12/12 4/4 4/4
นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ4 1/4 - 1/1 - - -
นายพิลาศ		พันธโกศล5 3/4 5/5 - - - -
นายกฤษฎา		ล�่าซ�า6 3/4 - - - - -
นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน	แคมเพน7 3/3 - - - - -
นางมรกต		ยิบอินซอย8 1/1 0/1 - - - -
นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์9 1/1 - - 10/12 - -
นายสุธี		โมกขะเวส - - - - - 3/4
นายมง		ซิว		ฮาน - - - 9/12 3/4 3/4
นายธโนดม		โลกาพัฒนา - - - - - 3/4
นายวาสิต		ล�่าซ�า10 - - - 12/12 - 1/1
นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์ - - - - 3/3 -
นายเรย์มอน		แทม - - - - - 3/4
นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง - - - 10/12 - 4/4
นายเอเดรียน		ลิม - - - 11/12 - 4/4
นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์ - - - - - 1/4
นายสุรชัย	ไตรวิทยางกูร - - - - - 4/4

1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางระบบ Teleconference จ�านวน 2 ครั้ง
2 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
3 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559
4 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร  วีรวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางมรกต  ยิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายแกรี่  ลี  คริสท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559
8 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
9 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ยังคงเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร และได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
10 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
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Scope	of	Authorities	and	Responsibilities	of	the	Risk	Management	Committee

1.	 To	assist	the	Board	of	Directors	to	determine	the	Risk	Appetite;

2.	 To	review	and	recommend	the	Risk	Management	Strategies,	Policies	and	Risk	Tolerance	for	the	Board	of	Directors’	consideration	

and	approval;

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

major	risks	such	as	insurance	risk,	credit	risk,	liquidity	risk,	market	risk,	operational	risk,	investment	risk	and	reputation	risk;

4.	 To	review	the	adequacy	of	the	Risk	Management	Policies	and	Framework	for	identifying,	measuring,	monitoring	and	controlling	risks	

and	to	provide	recommendations	to	the	Board	of	Directors	as	deemed	necessary;

5.	 To	ensure	adequate	infrastructure,	resources,	systems	and	documentation	are	in	place	for	effective	risk	management;

6.	 To	review	the	management’s	periodic	reports	on	risk	exposure,	capital	efficiency,	risk	portfolio	composition	and	risk	management	activities;

7.	 To	provide	recommendation	to	the	Board	of	Directors	periodically	concerning	the	solvency	position	of	the	Company	at	present	and	

expect	to	be	in	the	future;

8.	 To	ensure	clear	delineation	of	lines	of	authority	and	responsibilities	for	managing	risks.;

9.	 To	ensure	that	the	risk	governance	procedures	fully	comply	with	the	prevailing	corporate	governance	regulations	of	Thailand,	and	to	

advise	the	Board	of	Directors	on	any	risk	of	potential	breach	of	such	regulations;

10.	 To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	or	the	Audit	Committee.

Summary	of	the	Meeting	Participation	in	each	Committee	and	the	Remuneration	(January–December	2016)

List of the Directors Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Executive 
Committee

Investment 
Committee

Risk 
Management 
Committee

Mr.	Photipong		Lamsam 4/5 - - - - -
Mr.	Jingjai		Hanchanlash 5/5 - - - - -
Mrs.	Nualphan		Lamsam 4/5 - - 8/12 0/4 0/4
Mrs.	Sujitpan		Lamsam1 5/5 - - 9/12 4/4 2/4
Mr.	Sara		Lamsam 4/5 - - 3/12 - -
Mr.	Olan		Viravan2 1/1 - 1/1 - - -
Mr.	Banyong		Pongpanich 4/5 - 2/2 - - -
Mr.	Gary		Lee		Crist3 0/1 - - - - -
Mr.	Chusak		Direkwattanachai 5/5 6/6 2/2 - - -
Mr.	Asoke		Wongcha-um 5/5 6/6 - - - -
Mr.	Kim		Chee		Yip 5/5 - - - - 3/4
Mr.	Somkiat		Sirichatchai 5/5 - - 11/12 - 4/4
Mrs.	Puntrika		Baingern 5/5 - - 12/12 4/4 4/4
Mr.	Krisada		Chinavicharana4 1/4 - 1/1 - - -
Mr.	Pilas		Puntakosol5 3/4 5/5 - - - -
Mr.	Krisada		Lamsam6 3/4 - - - - -
Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen7 3/3 - - - - -
Mrs.	Morakot		Yipintsoi8 1/1 0/1 - - - -
Ms.	Chupan		Gowanit9 1/1 - - 10/12 - -
Mr.	Suthee		Mokkhavesa - - - - - 3/4
Mr.	Mong		Siew		Han - - - 9/12 3/4 3/4
Mr.	Thanodom		Lokaphadhana - - - - - 3/4
Mr.	Wasit		Lamsam10 - - - 12/12 - 1/1
Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan - - - - 3/3 -
Mr.	Raymond		Tam - - - - - 3/4
Ms.	Pannee		Pitikultang - - - 10/12 - 4/4
Mr.	Adrian		Lim - - - 11/12 - 4/4
Mrs.	Aem-Orn		Jirasaowaphark - - - - - 1/4
Mr.	Surachai		Traiwittayanggoon - - - - - 4/4
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

รำยชื่อผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ

นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานการขายและช่องทางจ�าหน่าย

นายธโนดม		โลกาพัฒนา	1	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานประกันภัยทั่วไป

นายวาสิต		ล�่าซ�า	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

	 	 	 และรักษาการผู้บริหารสายงานประกันภัยทั่วไป

นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์กร

นายอภิธร		อมาตยกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานส่งเสริมงานขาย

	 	 	 และรักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานประกันภัยรถยนต์

นายประวิทย์		จิมากร2	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายศักดา		พิชรานันท์3	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นางสาวสุพร		เร้าปิติวงษ์กุล4	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารกลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นางสาวสุนีย์		ศรีสุขทวีรัตน์5	 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

1 เป็นที่ปรึกษาและผู้ช�านาญการทางเทคนิค มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2559
2 เข้าท�างานเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2559
3 ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560
4 ลาออกเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559
5 เข้าท�างานเม่ือวันที่ 1 กันยายน 2559

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

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ นั้น ทางบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยนับต�าแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปอีก 4 ท่าน และท่านที่ 4 อยู่ต�าแหน่งใด ให้รายงานในต�าแหน่งนั้นทั้งหมด 

บริษัทฯ จึงนับถึงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้นด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา 59 และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของ 

ผลตอบแทนผู้บริหารด้วย

เลขำนุกำรบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งให้	นายยุทธนา		สุวรรณประดิษฐ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	ผู้บริหารฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล	และ

รักษาการผู้บริหารส�านักเลขานุการบริษัทฯ	สายงานเลขาธิการองค์กร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2559	ซึ่งมีคุณสมบัติ

และประสบการณ์เหมาะสม	ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/กำรอบรม

•	 นิติศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขากฎหมายมหาชน)	จากคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2544

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	จากคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2536

•	 ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	(รุ่นที่	12)	จากสภาทนายความ	ในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี	พ.ศ.	2539	

•	 ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	รุ่นที่	1	ของสมาคมประกันวินาศภัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2553

บทบำทและหน้ำที่ของเลขำนุกำรบริษัทฯ

1.	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(1)	 ทะเบียนกรรมการ

(2)	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

(3)	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2.	 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

3.	 ด�าเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศก�าหนด

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทฯ	ในปี	2559

ค่าบ�าเหน็จ	11,000,000	บาท

ค่าตอบแทนประจ�า	และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		6,305,000	บาท
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1 Attended the Board of Director Meeting via Teleconference 2 time
2 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on February 24, 2016
3 Resigned from the Director on March 15, 2016
4 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr. Olan  Viravan on February 24, 2016
5 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Audit Committee to replace Mrs. Morakot  Yipintsoi on February 24, 2016
6 Had been appointed as the Director to replace Ms. Chupan  Gowanit on February 24, 2016
7 Had been appointed as the Director to replace Mr. Gary  Lee  Crist on April 27, 2016
8 Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee on February 24, 2016, and had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
9 Resigned from the Director on February 24, 2016, but still be a Member of the Executive Committee and had been appointed as the Advisor to the Board of Directors on February 24, 2016
10 Had been appointed as Member of the Risk Management Committee on July 21, 2016

List	of	the	Executive	Officers

Mrs.	Nualphan		Lamsam	 President	and	Chief	Executive	Officer

Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director,	Senior	Executive	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Group	

Ms.	Chupun		Gowanit	 Senior	Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group

Mr.	Thanodom		Lokaphadhana1	 Senior	Executive	Vice	President,	Non-Motor	Underwriting	Group

Mr.	Wasit		Lamsam	 Senior	Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	&	Business	Development	Group

	 	 And	Acting	for	Head	of	Non-Motor	Underwriting	Group

Mrs.	Chatabune		Kupiumsin	 Executive	Vice	President,	Corporate	Secretariat	Group

Mr.	Apithorn		Amatyakul	 Executive	Vice	President,	Sales	Support	Group	and	Acting	for	Head	of	HR	Group

Ms.	Pannee		Pitijultand	 Executive	Vice	President,	Motor	Group

Mr.	Prawith		Jimakorn2	 Executive	Vice	President,	IT	Group

Mr.	Sakda		Picharanun3	 Deputy	Executive	Vice	President,	IT	Group

Ms.	Suporn		Raopitiwongkul4	 First	Senior	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Sub	Group

Ms.	Sunee		Srisuktaveerat5	 Senior	Vice	President,	Accounting	Department

1 Be the Advisors and Technical/Specialist  on June 1, 2016
2 Joined the Company on September 1, 2016
3 Resigned from the Company on January 1, 2017
4 Resigned from the Company on September14, 2016
5 Joined the Company on September 1, 2016

Remark: Per the Securities & Exchange Act B.E. 2535 (A.D. 1992), Section 59 requires the Director, the Executive, the person who holds management position and Auditor of the company to prepare and disclose the 

report on securities holding of themselves, their spouse and minor children who hold the securities in that company.  The Company has complied with such Act by counting the position from the President 

downward for another four persons and the fourth person fall within which position to report all in that position.  The Company has counted till the position of the Executive Vice President which the above 

persons take the position of the First Senior Vice President; therefore, the Company does not define as the Executive per Section 59 and does not include the remuneration of such persons as part of the 

remuneration for the Executives too.

Company’s	Secretary

The	Company’s	Board	of	Directors	had	the	resolution	to	appoint	Mr.	Yuttana		Suwanpradit,	Deputy	Executive	Vice	President,	Head	of	

Compliance	and	Corporate	Governance	Department	and	Acting	Head	of	Company	Secretary	Office,	Corporate	Secretariat	Group	as	the	

Company’s	Secretary	who	has	qualification	and	experiences	suited	the	requirement	prescribed	by	law	on	December	1,	2016

Education	and	Training

•	 Master	of	Laws	(Public	Law),	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University,	2001

•	 Bachelor	of	Laws,	Faculty	of	Law,	Chulalongkorn	University,	1993

•	 Certificate	of	tainting	on	legal	case	conduction	(Batch	12)	from	Lawyers	Council	under	the	Royal	Patronage,	1996

•	 Certificate	of	tainting	on	regulation	compliance	(Batch	1)	from	Thai	General	Insurance	Association,	2010
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนประจ�า
และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

(บาท)

1.	 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 600,000.00 - - 600,000.00
2.	 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ 480,000.00 - - 480,000.00
3.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 480,000.00 - - 480,000.00
4.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า 360,000.00 - - 360,000.00
5.	 นายสาระ		ล�่าซ�า 360,000.00 - - 360,000.00
6.	 นายโอฬาร		วีรวรรณ1 60,000.00 - 20,000.00 80,000.00
7.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช 360,000.00 - 30,000.00 390,000.00
8.	 นายแกรี่		ลี		คริสท์2 75,000.00 - - 75,000.00
9.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย 360,000.00 180,000.00 20,000.00 560,000.00
10.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม 360,000.00 120,000.00 - 480,000.00
11.	 นายคิม		ชี		ยิป 360,000.00 - - 360,000.00
12.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00
13.	 นางมรกต		ยิบอินซอย3 60,000.00 - - 60,000.00
14.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00
15.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์4 60,000.00 - - 60,000.00
16.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ5 300,000.00 - - 300,000.00
17.	 นายพิลาศ		พันธโกศล6 300,000.00 100,000.00 - 400,000.00
18.	 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า7 300,000.00 - - 300,000.00
19.	 นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด		แวน	แคมเพน8	 240,000.00 - - 240,000.00

รวม 5,835,000.00 400,000.00 70,000.00 6,305,000.00

1 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
2 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2559
3 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
4 ลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนนายโอฬาร  วีรวรรณ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
6 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ แทนนางมรกต  ยิบอินซอย มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
7 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
8 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายแกรี่  ลี  คริสท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2559

คณะอ�านวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรของบริษัทฯ	ในปี	2559

•	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	ให้กับผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	72.20	ล้านบาท

•	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น	 เช่น	 เงินสบทบทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินประกันสังคม	ค่าพาหนะ	ค่าวิชาชีพ	 และเงินส�ารองเกษียณอายุ	 ส�าหรับ	

ผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	13.60	ล้านบาท

หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้น	และน�าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับอุตสาหกรรมเดียวกัน		

โดยค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได	้	

แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วย

•	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะให้ค�าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	

และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	 ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป	 โดยบริษัทฯ	 จะมีการส�ารวจอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะ		

เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามภาวะของตลาด	และอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
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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.

Remuneration	for	the	Directors	for	the	Year	2016

Director’s	Bonus	11,000,000	Baht

Fixed	Remuneration	Fee	and	Meeting	Fee	for	the	Directors	6,305,000	Baht

List of Directors Board of 
Directors

Audit Committee Nomination and 
Remuneration 

Committee

Fixed Remuneration Fee 
and Meeting Fee for the 

Directors (Baht)

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

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

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

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

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

6.	 Mr.	Olan		Viravan1 60,000.00 - 20,000.00 80,000.00

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

8.	 Mr.	Gary		Lee		Crist2 75,000.00 - - 75,000.00

9.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai 360,000.00 180,000.00 20,000.00 560,000.00

10.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um 360,000.00 120,000.00 - 480,000.00

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

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

13.	 Mrs.	Morakot		Yipintsoi3 60,000.00 - - 60,000.00

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

15.	 Ms.	Chupan		Gowanit4 60,000.00 - - 60,000.00

16.	 Mr.	Krisada		Chinavicharana5 300,000.00 - - 300,000.00

17.	 Mr.	Pilas		Puntakosol6 300,000.00 100,000.00 - 400,000.00

18.	 Mr.	Krisada		Lamsam7 300,000.00 - - 300,000.00

19.	 Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen8 240,000.00 - - 240,000.00

Total 5,835,000.00 400,000.00 70,000.00 6,305,000.00

1 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on February 24, 2016
2 Resigned from the Director on March 15, 2016
3 Resigned from the Independent Director and Member of the Audit Committee on February 24, 2016
4 Resigned from the Director on February 24, 2016
5 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee to replace Mr. Olan  Viravan on February 24, 2016
6 Had been appointed as the Independent Director and Member of the Audit Committee to replace Mrs. Morakot  Yipintsoi on February 24, 2016
7 Had been appointed as the Director to replace Ms. Chupan  Gowanit on February 24, 2016
8 Had been appointed as the Director to replace Mr. Gary  Lee  Crist on April 27, 2016

The	Executive	Committee,	the	Investment	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	do	not	have	remuneration	to	the	members.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

ผลตอบแทนพนักงำน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	บริษัทฯ	มีพนักงานจ�านวน	1,267	คน	และมีค่าตอบแทนจ�านวน	796.60	ล้านบาท	ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน	

ค่าล่วงเวลา	โบนัส	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

การก�ากับดูแลกิจการ
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร	ตำมหลักทศพิธรำชธรรม

บรษิทัฯ	ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงต่อการด�าเนินกิจการภายใต้หลกัการก�ากับดแูลกิจการทีด่	ีและได้มกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายตามโอกาสให้สอดคล้อง	

กับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ	และสังคมที่เปลี่ยนไป	โดยค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	และสังคมส่วนรวม

ดงันัน้	คณะกรรมการบรษิทัฯ	จงึได้ให้มกีารจดัท�านโยบายการก�ากับดแูลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร	โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิทั		

เมื่อวันท่ี	 24	 พฤศจิกายน	 2553	 และได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน		

ปี	 2555	ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อวันที่	 27	พฤศจิกายน	2556	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีการจัดท�านโยบายการ	

ก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน	และได้มีการเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหาร

และพนักงานรบัทราบภายในบรษิทัฯ	โดยผ่านช่องทาง	Intranet	และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ	โดยสรปุสาระส�าคญัการด�าเนนิการด้านการก�ากับ

ดูแลกิจการ	ดังนี้

หมวดที่	1:	สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นด้วยหลักอวิหิงสา	คือการไม่เบียดเบียนกัน	และเคารพในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น		

ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 นักลงทุนสถาบัน	 หรือชาวต่างชาติ	 ทุกรายได้รับสิทธิต่างๆ	 รวมถึงสิทธิในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	

ของบริษัทฯ	หรือการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ	ดังนั้น	 การประชุมผู้ถือหุ้น	 จึงมีความส�าคัญส�าหรับผู้ถือหุ้นที่จะแสดง	

ความคิดเห็น	ซักถาม	และพิจารณาลงคะแนน	และคัดเลือกกรรมการเพื่อท�าหน้าที่ดูแลบริษัทฯ	แทนผู้ถือหุ้น

•	 สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรซื้อ	ขำย	หรือโอนหุ้น

บริษัทฯ	ได้แต่งตั้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ท�าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	เพื่ออ�านวยความสะดวก	

ให้กับผู้ถือหุ้น	ในการด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

•	 สิทธิในกำรซักถำมในที่ประชุม	และส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ

ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาส	และจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมท่ีจะให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ	 และโอกาสในการแสดงความคิดเห็น	และซักถาม		

และบริษัทฯ	ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	โดยบริษัทฯ	ได้แจ้งช่องทางไว้บนเว็บไซต์	

ของบริษัทฯ	 ในส่วนของข้อมูลนักลงทุน	ภายใต้หัวข้อ	 “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”	 เรื่องค�าถามล่วงหน้าเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งได้เผยแพร	่

ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกายน	2559	และไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าในระยะเวลาที่ก�าหนด

•	 สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม	และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง	ภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	ทั้งนี้ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้จัดให้	

มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	 8/2559	 เมื่อวันท่ี	 28	 เมษายน	 2559	ณ	ห้องเจริญกรุง	 อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต	 เลขที่	 250		

ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	ซึ่งการก�าหนดวัน	 เวลา	และสถานที่ในการประชุมดังกล่าว	บริษัทฯ	 ได้ค�านึงถึงความสะดวกและง่ายต่อการ

เดินทางของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการยังส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง	และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ด้วยการใช้	 Barcode	 ในการลงทะเบียน		

การลงคะแนนเสียง	การนับคะแนน	และแสดงผล	 เพื่อความสะดวก	 รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	 ในการเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งจัดให้มีของว่างรับรอง	

ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุม	 รวมถึงมีกรรมการ	 ผู้บริหาร	 ผู้สอบบัญชี	 และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน	 ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น	

ประจ�าทุกปี

•	 สิทธิในกำรแต่งตั้ง	และถอดถอนกรรมกำร	รวมทั้งกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์	และข้ันตอนในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า	 เพ่ือพิจารณา

ก�าหนดเป็นระเบียบวาระการประชุม	 ซึ่งเป็นการให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลบริษัทฯ	ส�าหรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว		

บริษัทฯ	ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ	 ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าทุกปี	 ซึ่งรายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะได้แสดงไว้ในจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอท่ี	

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา
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Remuneration	of	the	Director	in	2015

•	 The	Company	paid	salary	and	bonus	to	the	Directors	in	total	72.20	Million	Baht

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

benefits	to	the	Directors	in	total	13.60	Million	Baht

Criteria	for	Remuneration	Determination

•	 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	shareholders’	Meeting	based	on		

suitability	and	consistency	with	their	duties	and	responsibilities.		The	remuneration	is	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	above)	where	the	Company	will	conduct	

periodic	survey	on	the	remuneration	in	order	to	keep	up	with	the	market	and	in	the	relatively	closed	level	to	the	same	industry.

Employees’	Compensation

As	at	31	December	2016,	the	Company	had	1,267	employees	and	their	compensation	of	Baht	796.60	million.		The	compensation	includes	

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

Corporate Governance
Corporate	Governance	Policy

Corporate	Governance	Policy	based	on	King’s	Tenfold	Moral	Code	or	Tossapit	Rajatham.		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		

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	intranet	and	website	with	following	details.

Section	1:	Right	of	Shareholders

Adhering	to	the	virtue	of	non-oppression,	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	30	September	2016	and	no	shareholder	submitted	

any	question	within	the	timeframe.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

•	 สิทธิในกำรในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�ำหนดค่ำสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ	 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดค่าสอบบัญชีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าทุกปี	 และ	

รายละเอียดเก่ียวกับผู้สอบบัญชี	 และค่าสอบบัญชีได้แสดงไว้ในจดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ซึ่งมีข้อมูลเพียงพอท่ีผู้ถือหุ้นสามารถใช	้

ประกอบการพิจารณา

•	 สิทธิในกำรได้รับข่ำวสำรข้อมูลของบริษัทฯ	และวัน	เวลำ	สถำนที่	วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม	 โดยบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 เป็น	

ผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม	 ข้อมูลประกอบท่ีส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับการตัดสินใจ	 รายงานการประชุม	

ครั้งที่ผ่านมา	รายงานประจ�าปี	เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	พร้อมระบุวิธีการใช้ไว้อย่างชัดเจน	โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	วัน	

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 และได้ท�าการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่องเป็นเวลา	 3	 วัน	 เพ่ือเป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า	 ซึ่ง	

เพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

•	 สิทธิในกำรรับส่วนแบ่งก�ำไร

ในปี	 2559	 บริษัทฯ	 มีก�าไรสุทธิ	 633.22	 ล้านบาท	 จึงมีการจัดสรรก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล	 โดยได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา	

จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	4.30	บาท	จ�านวน	59,000,000	หุ้น	เป็นเงินทั้งสิ้น	253.70	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	40		

ของก�าไรสุทธิ	 โดยจะจ่ายให้ผู ้ถือหุ ้นในวันท่ี	 9	 พฤษภาคม	 2560	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ	 ที่ก�าหนดไว้ว่า		

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 นอกจากน้ี		

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฏหมายก�าหนด		

แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับก�าไร	แผนการลงทุน	กฏหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่	2:	กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

บริษัทฯ	ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกัน	ด้วยหลักอวิหิงสา	คือการไม่เบียดเบียนกัน	ความเท่าเทียมกัน	แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากัน	และ	

มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันก็ตาม	 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพ้ืนฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน	 พร้อมกันนี้บริษัทฯ	 ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีไว้คอยอ�านวย	

ความสะดวกส�าหรบัผูพิ้การ	และผูส้งูอายุตลอดระยะเวลาการประชมุ	อกีทัง้ยังได้ก�าหนดให้กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีต้องงดเว้นการมส่ีวนร่วมในการประชมุ

พิจารณาในวาระนั้นๆ

•	 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น	หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ	ท่านใด

ท่านหน่ึงจากท่ีเข้าร่วมประชมุท้ังหมด	ซึง่บรษิทัฯ	ได้ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพือ่ให้เป็นผูเ้ข้าร่วมประชมุและ

ออกเสยีงลงมติแทนผูถื้อหุน้ได้โดยไม่มเีง่ือนไข	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังได้เปิดเผยหนังสอืมอบฉนัทะ	พร้อมรายละเอยีด	และขัน้ตอนต่างๆ	บนเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุม	30	วัน

•	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการเสนอชื่อบุคคล	 เพ่ือเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า	โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามที่คณะกรรมการก�าหนด		

และบริษัทฯ	 ได้แจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เมื่อวันที่	 30	พฤศจิกายน	 2559		

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับปี	 2560	 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก	 10	บาท		

เป็น	 1	บาท	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่บรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี	 2560	 เน่ืองจากมูลค่า	

หุ้นของบริษัทฯ	 อยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่สูงมากนัก	 อีกทั้งอัตราปริมาณการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย	 (Free	 Float)	 อยู่ท่ีร้อยละ	 39.42	 ซึ่งเป็น	

อัตราท่ีไม่ต�่าจนเกินไป	และจากสถิติข้อมูลของบริษัทท่ีมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	 จะเกิดข้ึนเมื่อมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับสูง	

และอตัราปรมิาณการถือครองหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อย	(Free	Float)	ค่อนข้างต�า่	และจากการประเมนิข้อมลูสถิตท่ีิผ่านมาของบริษทัประกนัวินาศภัย	

ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์	พบว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นไม่มีผลเป็นนัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

•	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าทุกปี	 ประธานกรรมการ	หรือรองประธานกรรมการ	 จะเป็นผู้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม	

และไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า	 อีกทั้งไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นที่ไม่ได้ก�าหนดไว้ในที่ประชุม	

แต่อย่างใด

•	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือมิให้ผู้บริหาร	และพนักงาน	น�าข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น

•	 บรษิทัฯ	ก�าหนดให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับส่วนได้เสยีของตนและผูเ้ก่ียวข้องปีละครัง้เป็นประจ�าทกุปี	เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถ

พิจารณาธุรกรรมของบรษิทัฯ	ทีอ่าจมคีวามขัดแย้งของผลประโยชน์	และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทัฯ	โดยรวมก่อนการประชมุวาระน้ัน	

ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ	จะไม่มีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระดังกล่าว
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•	 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	2016,	the	Company	held	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	No.8/2016	on	April	28,	2016,	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	promotes	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.		Besides,	Directors,	executives,	auditors	and	witnesses	to	the	voting	are	invited	to	

attend	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	every	year.

•	 The	right	to	elect	and	remove	director	and	determine	director’s	remuneration

The	Company	has	set	a	rule	and	procedure	for	granting	the	right	to	the	shareholders	in	nominating	candidate	to	be	elected	as	a	director	

prior	to	the	meeting	in	order	to	add	the	matter	to	agenda	of	the	AGM	meeting.		This	allows	the	shareholder	to	participate	in	the	corporate	

governance.		The	rule	and	procedure	has	been	updated	on	the	Company’s	website	and	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	website.

The	Company	has	given	the	shareholders	the	right	to	determine	and	approve	director’s	and	committee	member’s	remuneration	in	the	

Annual	General	Meeting	of	Shareholders	every	year.		Detail	of	the	remuneration	is	shown	in	an	invitation	letter	of	the	meeting.		The	

shareholders	will	receive	sufficient	information	to	accompany	their	consideration.

•	 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.

•	 The	right	to	receive	the	profit

In	2016,	the	Company	had	Net	Profit	of	633.22	million	bath.		Such	profit	will	be	paid	to	the	shareholders	in	form	of	dividend	which	

was	proposed	to	the	shareholders	to	consider	paying	THB	4.30	per	share	from	the	2016	performance	for	59,000,000	shares,	totaling	

253.70	million	bath	representing	40%	of	the	Net	Profit.		Such	dividend	was	paid	to	the	shareholders	on	May	9,	2017	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	Company	 has	 treated	 every	 shareholder	 equally	 based	 on	 to	 the	 virtue	 of	 non-oppression	 and	 equality,	 regardless	 of	 their		

numbers	of	shares.		Every	shareholder	has	the	same	right	as	the	Company’s	shareholder.		Besides,	the	Company	has	assigned	staff	to	

take	care	the	shareholders	who	are	disable	and	elderly	people	during	the	meeting.		The	Board	of	Directors	who	have	the	interests	in	certain	

agenda	will	not	be	allowed	to	attend	that	agenda.	
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

หมวดที่	3:	บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญในการดูแล	 และค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ทั้งภายใน	 และภายนอกบริษัทฯ	 รวมถึงความรับผิดชอบ	

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการให้ความคุ้มครองและรักษาสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 และบริษัทฯ	 จะไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดสิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสีย	 จึงยึดถือแนวทางตามหลักอวิโรธนะ	คือความหนักแน่น	 ไม่เอนเอี่ยง	 ในการปฏิบัติท่ีก่อให้เกิดความเสมอภาคต่อทุกฝ่าย	 ซึ่ง	

ได้แก่	 ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	 คู่แข่ง	 เจ้าหน้ี	 คู่ค้า	 และสังคม	 ซึ่งได้แสดงไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ	 ท้ังในแบบรูปเล่ม	 และบนเว็บไซต	์

ของบริษัทฯ	ส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานได้ยึดถือปฏิบัติ	ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นท้ังรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม	 และด�าเนินธุรกิจเพ่ือ	

ให้มีผลประกอบการที่ดี	 และมีผลก�าไรอย่างต่อเน่ือง	 อันจะน�าไปสู่ผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น	 อีกทั้งมีนโยบายในการ	

ยึดถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	 เช่น	 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนน	สิทธิในการ	

เสนอวาระ	 สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร	 ตลอดจนสิทธิในการรับทราบข้อมูล	 ข่าวสาร	 ผลการด�าเนินงาน	 ดังได้แสดงไว้	

ในหมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	และหมวดที่	2	การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงำน	 บริษัทฯ	ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของบริษัทฯ	และเป็นปัจจัยส�าคัญของความส�าเร็จในการ	

ด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 จึงดูแลและให้ผลตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมแก่พนักงาน	 เช่น	 จัดให้มีการประกันชีวิตหมู	่

โดยคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	 การท�าประกันสุขภาพกลุ่ม	 และมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโดยพนักงานจะได้รับอัตรา	

วงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อปีตามระดับต�าแหน่ง	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ�าปี	 มีพยาบาล	และ	

ห้องพยาบาลประจ�าบริษัทฯ	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 ประกันสังคม	 เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีต่างๆ	 การจัดให้มีสถานท่ี	

ออกก�าลังกาย	(Fitness	Center)

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 โดยการจัดให้มีการอบรมอย่าง	

สม�่าเสมอทั้งภายใน	และส่งเข้าร่วมการสัมมนากับสถาบันภายนอก	 โดยในปีท่ีผ่านมามีจ�านวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงาน	

เฉลี่ยคือ	 43.20	 ชั่วโมงต่อปี	 แบ่งเป็นการอบรมภายนอก	 (External	 Training)	 จ�านวน	 3.90	 ชั่วโมง	 และการจัดฝึกอบรม	

ภายใน	 (Internal	 Training)	 จ�านวน	 39.30	 ชั่วโมง	 และมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสม		

สามารถเทียบเคียงได้กับธุรกิจเดียวกัน	บริษัทฯ	 ได้ยึดหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการท�างาน	 โดยจัดท�านโยบายส่งเสริม	

และพัฒนาจิตใจพนักงานให้มีคุณธรรม	 มีความซื่อสัตย์	 มีจิตส�านึกของความรับผิดชอบในหน้าที่	 รวมถึงการมีน�้าใจ	

ช่วยเหลือเก้ือกูลกันและมีทัศนคติที่ดีต่อการท�างาน	 บริษัทฯ	 จึงจัดให้มีโครงการปฏิบัติธรรม	 เพ่ือพนักงานสามารถ	

น�าหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างมีความสุข	 และบริษัทฯ	 ยังมีนโยบาย	

การด�าเนินธุรกิจที่มุ ่งเน้นความโปร่งใส	 จึงจัดให้มีการอบรมความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับพระราชบัญญัติการป้องกันและ	

ปราบปรามการฟอกเงิน	 พ.ศ.	 2542	พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย		

พ.ศ.	2556	และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั	เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมดิระเบยีบและข้อบงัคบัของกฎหมาย	นอกเหนือจากน้ี		

บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในด้านสุขอนามัย	 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างานให้มีความสะอาด	 ปลอดภัย	

อยู่ตลอดเวลา	 โดยพัฒนาระบบความปลอดภัยอาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง		

มุง่เน้นไปทีก่ารกระตุน้และปลกูจติส�านึกในด้านความปลอดภัย	จงึได้จดัท�าคูม่อืความปลอดภัย	อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน	เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิัติงานแก่พนกังานทกุคน	และก�าหนดให้มีนโยบายอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในการท�างานดังนี้

•	 ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของ

ประเทศไทย

•	 ท�าการทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 โดยพิจาณาลักษณะปัญหา	

สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทฯ

•	 มุ่งมั่นในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

•	 ส่งเสริมด้านการศึกษา	 และอบรมด้านสิ่งแวดล้อม	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานแก่พนักงาน	

เพื่อให้ตระหนักถึงความปลอดภัย

•	 จัดหาทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม	เพื่อด�าเนินการให้ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยประสบผลส�าเร็จ
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•	 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	November	30,	2016	

and	on	the	Company’s	website.	The	shareholder	had	proposed	an	agenda	of	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	concerning	

stock	split	to	change	par	value	from	10	Baht	to	1	Baht.		The	Board	of	Directors	had	considered	and	resolved	not	to	add	this	proposal	

to	the	agenda	of	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	in	2017	because	trading	value	of	MTI	stock	is	not	too	high	and	Free	Float	

is	39.42%	which	is	not	too	low.		According	to	statistic	collected	from	other	companies,	stock	split	is	required	because	trading	value	

is	high	and	Free	Float	is	quite	low.		After	studying	statistic	data	of	Non-Life	insurance	companies	which	have	been	listed	in	the	SET,	

found	that	the	stock	split	has	no	significant	impact	that	will	increase	the	trading	value.

•	 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	per	 the	virtue	of	non-deviation	 from		

righteousness	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

	

Employee:	 The	Company	considers	 its	employees	as	highly	valuable	resources	and	one	of	 the	most	 important	factors	

in	successfully	running	business.		So,	the	Company	provides	proper	benefit	and	welfare	such	as	group	life	

insurance	which	covers	in	case	of	loss	of	life,	group	health	insurance	and	medical	expense	coverage	for	every	

employee	who	receives	different	amount	of	medical	expense	based	on	their	position.		Moreover,	the	Company	

arranges	annual	health	check-up,	nurse	and	Company	infirmary,	provident	fund,	and	social	security,	subvention	

and	fitness	center	to	the	employees.
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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

ลูกค้ำ	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจสูงสุด	 และความมั่นใจอย่างต่อเนื่องของลูกค้า	 โดยมุ่งมั่นและให้ความส�าคัญกับ	

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	ในราคาที่เป็นธรรม	เน้นการให้บริการที่ดี	ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเพื่อก่อให้เกิด	

ความร่วมมืออันดีระหว่างบริษัทฯ	 กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ		

และเพ่ือปรับปรุงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและดูแลรับเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับ	

ผลิตภัณฑ์	 และการให้บริการต่างๆ	 ซึ่งหน่วยงานน้ีจะท�าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ถูกร้องเรียน	

ภายในบริษัทฯ	 ท้ังหมด	 โดยท�าหน้าที่แจ้งและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขได้โดยเร็ว	 ซึ่งสามารถ	

ย่ืนค�าร้องเรียนได้ท่ีศูนย์รับข้อร้องเรียน	 โทรศัพท์	 0	 2290	 3333	ต่อ	 3298,	 3299	และท่ี	 e-Mail	 Address:	 complaint@	

muangthaiinsurance.com	อีกทั้งยังมีการร้องเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 หรือผ่านช่องทาง	 1484	 ซึ่งสามารถ	

ติดต่อได้ตลอด	24	ชั่วโมง	นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ยังได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่าน	Application	ทาง	Smart	Phone	ที่ชื่อว่า	

Muang	Thai	Claim	Di	เป็นช่องทางการให้บรกิารทีเ่พ่ิมความสะดวกแก่ลกูค้าในการแจ้งอบุตัเิหต/ุขอรบับรกิารช่วยเหลอืฉกุเฉนิ

กับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ	เพื่อจะได้ไปถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว

คู่แข่ง	 บรษิทัฯ	ยึดมัน่ในกรอบการแข่งขนัทางธุรกิจตามกฎกตกิาและจรยิธรรมของการแข่งขันทีเ่ป็นธรรม	ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั	

ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต	ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย

เจ้ำหนี้	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ	 เพ่ือสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	 โดยปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่ก�าหนดไว้	

ในสัญญาระหว่างกันอย่างเคร่งครัด

คู่ค้ำ	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับคู่ค้า	 และปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมอย่างเสมอภาคบนพ้ืนฐานด้วยความ	

เป็นธรรม	สร้างความสมัพันธ์และความร่วมมอืทีด่	ีและปฏิบตัติามเงือ่นไขทางการค้าและสญัญาท่ีตกลงกันไว้ระหว่างกันอย่าง

เคร่งครัด	เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	บริษัทฯ	เลือกใช้บริการจากคู่ค้า	โดยพิจารณาจากคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และการให้บริการ

เป็นส�าคัญ

สังคมและสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญ	และมุ่งมั่นต่อความรับผิดชอบท่ีพึงมีต่อสังคม	และสิ่งแวดล้อมโดยรวม	 โดยมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วม	

พัฒนาสังคม	และชุมชนเพ่ือเป็นการสร้างความย่ังยืนคืนให้แก่สังคมไทย	 เช่น	 การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา	 กีฬา		

สขุภาพอนามยัให้แก่เยาวชน	ผูส้งูอาย	ุและคนพิการ	การพัฒนาวิถีชวิีตความเป็นอยูท่ี่ดขีองสงัคม	และชมุชนผ่านกิจกรรมต่างๆ		

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนส่งเสริมชุมชน	 ให้มีความตระหนักถึงความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม		

เพ่ือเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้จะยังคงด�าเนินต่อไปเพ่ือการก้าวไปสู่การสร้างมูลค่าร่วมกัน	

อย่างแท้จริง	ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ	“ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หมวดที่	4:	กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส	

บริษัทฯ	มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ	ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส		

ตรงต่อความเป็นจริง	 ด้วยหลักอาชวะ	คือความซื่อตรง	 เพราะการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ	

นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	อย่างเท่าเทียมกัน	และน่าเชื่อถือ	ในเรื่องต่างๆ	ดังนี้

•	 การรายงานทางการเงิน	คณะกรรมการได้จัดให้มีการเผยแพร่รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	ซึ่งลงนามโดย	

ประธานกรรมการควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี	ไว้ในรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

•	 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และส�านักงาน	 ก.ล.ต.	 ภายในเวลาที่ก�าหนด	 และไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงิน		

ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดท�าค�าอธิบาย	และการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงาน	(Management	Discussion	and	Analysis	หรือ	MD&A)		

เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส	พร้อมทัง้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)		

และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

•	 เปิดเผยข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	 และผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี	 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 พร้อมทั้งก�าหนด

นโยบายให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ภายใน	 3	 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ	 ขาย	 โอน	หรือรับโอน	และ

ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัทฯ	 จะเสนอเรื่องให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบ	

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งสุดท้ายของปี
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	 Additionally,	the	Company	has	been	providing	its	employees	internal	trainings	and	external	trainings	held	by	other		

organizations	to	improve	knowledge	and	skills.		In	recent	years,	average	hours	of	training	to	the	employees		

are	43.20	hours	per	year	which	are	divided	into	external	training	of	3.90	hours	and	internal	training	of	39.30		

man	hours.	 	 The	Company	has	a	policy	 to	provide	appropriate	 salary	 and	welfare	which	are	comparable		

to	those	in	the	same	industry.		Besides,	the	Company	has	taken	the	King’s	Tenfold	Moral	Code	or	Tossapit		

Rajatham	 to	 apply	 in	 work.	 	 It	 has	 established	 policies	 to	 promote	 and	 encourage	 the	 employees	 to		

concern	 about	 honesty	 and	 integrity,	 to	 be	 responsible	 for	 their	 duties	 and	 responsibilities,	 to	 be	 kind	

and	gangrenous	and	 to	 have	positive	 attitude	 toward	work.	 	 So,	 the	Company	has	 arranged	projects	 on	

practicing	 the	 dharma	which	 the	 employees	 can	 apply	 a	moral	 principle	 to	 their	works	 and	daily	 lives.			

Furthermore,	 the	Company	 has	 set	 a	 policy	which	 focuses	 on	 business	 transparency.	 	 Trainings	 about		

Anti-Money	 Laundering	 Act	 B.E.	 2542	 (1999),	 Anti-Terrorist	 Financing	 Act	 B.E.	 2556	 (2013)	 and	 Anti	

Corruption	Policy	 are	 held	 for	 the	 employees	 to	prevent	 violation	 of	 the	 Thai	 laws	and	 regulations.	 It	 also		

focuses	on	hygiene	and	environment	in	a	work	place	which	should	be	clean	and	safe	all	the	time.		The	Company		

has	been	constantly	improving	a	system	for	managing	hygiene,	safety	and	environment	by	encouraging	and		

implanting	sense	of	safety	concern	to	its	employees.		It	has	produced	and	distributed	handbooks	on	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	an	objective	and	 target	on	hygiene,	 safety	and	environment	 in	 the	workplace	and	 to	study		

environment	problems	and	risks	that	occur	due	to	Company	activities

•	 To	determinedly	improve	outcomes	of	the	hygiene,	safety	and	environment	in	the	workplace	policy	

•	 To	support	and	provide	studies	and	trainings	about	hygiene,	safety	and	environment	 in	the	workplace		

to	the	employees	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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โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)

ข้อมูลกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทฯ	ในปี	2559

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ 9 มีนาคม 2559 เปลี่ยนแปลงระหว่างปี
เพิ่ม/(ลด)

9 มีนาคม 2560

1 นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 682,201 655,800 1,338,001
คู่สมรส 441,375 - 441,375

2 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 941,078 - 941,078
3 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า 630,000 - 630,000
4 นายสาระ		ล�่าซ�า 967,326 - 967,326
5 นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ - - -

คู่สมรส 160,038 - 160,038
6 นายพิลาศ		พันธโกศกล 10,000 - 10,000
7 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า 39,215 - 39,215

•	 จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

•	 จัดให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี	 และค่าบริการอ่ืนของผู้สอบบัญชี	 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 รายงานประจ�าปี	 (Annual	 Report)		

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

•	 จัดให้มีการเปิดเผยบทบาท	 หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 รวมทั้งจ�านวนคร้ังของการประชุม	 และจ�านวนครั้ง	

ของการเข้าร่วมประชุม	พร้อมทั้งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน	ซึ่งปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

•	 เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งเป็นการน�าเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ	ซึ่งคณะกรรมการ

ตระหนักดีว่า	การเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์เป็นช่องทางที่สะดวก	รวดเร็ว	สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	จึงใช้เป็นช่องทางการเปิดเผยข้อมูลเพิ่ม

เติมจากท่ีได้เคยเปิดเผยในรายงานประจ�าปี	 (Annual	Report)	 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	 (แบบ	56-1)	 เช่น	นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการท่ีด	ีจรยิธรรมทางธุรกิจ	วิสยัทศัน์ของบรษิทัฯ	ลกัษณะการประกอบธุรกิจ	คณะกรรมการและผูบ้รหิาร	โครงสร้างบรษิทัฯ	ข่าวทีบ่รษิทัฯ	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

•	 ประธานกรรมการของบรษิทัฯ	ไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ	เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบาย

และการบริหารงานประจ�า	

•	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	ตามข้อบังคับบริษัทฯ	ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด	ถ้าจ�านวนกรรมการ

แบ่งออกให้ตรงเป็น	 3	 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน	 1	 ใน	 3	 และกรรมการท่ีพ้นจากต�าแหน่ง	 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา	

รับต�าแหน่งได้อีก

รายชื่อและบทบาท	และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ตลอดจนประวัติของกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีก�าหนดประชุมอย่างน้อย	4	ครั้งต่อปี	ตามตารางเวลาท่ีก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 โดยจะแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบในการประชุม

ครั้งสุดท้ายของปี	 โดยในปี	2559	บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมด	5	ครั้ง	การประชุมทุกครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน

และมีวาระการรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า	 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณา

ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน		
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	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	Environment	 The	Company	gives	 importance	on	social	 and	environmental	 responsibilities	by	 taking	part	 in	 society	and		

community	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	with	 the	virtue	of	 integrity,	

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		

Directors	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	2016

No. Director’s Name 9 March 2016 Changes between Year
Increase/(Decrease)

9 March 2017

1 Mr.	Photipong		Lamsam 682,201 655,800 1,338,001
Spouse 441,375 - 441,375

2 Mrs.	Nualphan		Lamsam 941,078 - 941,078
3 Mrs.	Sujitpan		Lamsam 630,000 - 630,000
4 Mr.	Sara		Lamsam 967,326 - 967,326
5 Mr.	Jingjai		Hanchanlash - - -

Spouse 160,038 - 160,038
6 Mr.	Pilas		Puntakosol 10,000 - 10,000
7 Mr.	Krisada		Lamsam 39,215 - 39,215

•	 The	 Board	 of	 Directors	 has	 established	 policies	 on	Good	Corporate	Governance	 and	 Business	 Ethics,	 Risk	Management		

and	Environment	Management

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

ในระหว่างการประชุม	ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ	และ	

มีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม	 เพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุม	 และเพ่ือรับทราบนโยบายโดยตรง	สามารถน�าไปปฏิบัติ	

อย่างมปีระสทิธิภาพ		บรษิทัฯ	ได้จดัให้มรีะบบการประชมุผ่านทางโทรศพัท์	(Teleconference)	ส�าหรบักรรมการทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้		

และยังจัดให้มีระบบแปลส�าหรับกรรมการชาวต่างชาติตลอดการประชุมด้วย	 นอกจากนี้ได้จัดให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร	

ครอบคลมุสาระส�าคัญอย่างครบถ้วน	และได้จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ	พร้อมให้ตรวจสอบได้	จ�านวนครัง้การประชมุ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร

•	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่ด�าเนินการตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบ	เพื่อให้ได้บุคคลที่มี

คุณสมบัติ	และประสบการณ์ที่เหมาะสมส�าหรับต�าแหน่งกรรมการ	กรรมการอิสระ	และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

•	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ	ต่อคณะกรรมการสรรหา	ผ่านทางเว็บไซต์	 โดยบริษัทฯ	จะเผยแพร	่

ข้อก�าหนดเก่ียวกับคุณสมบัติของกรรมการ	และกรรมการอิสระไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	อย่างชัดเจน	ทั้งนี้	 เพ่ือให้มีการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ

คัดเลือกได้ตรงตามคุณสมบัติที่แจ้งไว้	

•	 ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการบรษิทัฯ	ว่างลง	เพราะเหตอุืน่นอกจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการสรรหาอาจเสนอชือ่บคุคล	ซึง่มคีณุสมบตัิ

ทีไ่ม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ	แต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัฯ	แทน	โดยบุคคลท่ีเข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการ

ที่ว่างลง	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	ครั้งที่	2/2552	เมื่อวันที่	29	เมษายน	2552	ได้มีมติอนุมัติให้เผยแพร่	“ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ”	โดยจัดพิมพ์เป็นคู่มือ	

มอบให้แก่กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคน	รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน	Intranet	และทาง	Website	ของบริษัทฯ	เพื่อมุ่งหวังให้คณะกรรมการ	ผู้บริหาร		

พนักงาน	ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่	 และด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น	ความไว้วางใจ	 ให้เกิดขึ้นกับองค์กร		

และ	“	ผู้มีส่วนได้เสีย”	ที่ประกอบด้วย	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่แข่ง	เจ้าหนี้	คู่ค้า	และสังคม

กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมในการควบคุมที่ดี	 มีการบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	มีการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	 ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหาร

ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม	 การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ	 มีความครบถ้วนถูกต้องเพียงพอต่อการตัดสินใจ		

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลการปฏิบัติงาน	และมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอว่ามีการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีวางไว	้	

โดยระบบควบคุมภายในเพียงพอและยังด�าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง	 และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	 ท�าให้	

บริษัทฯ	บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้	คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าหน้าที่สอบทานการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ	ตามโครงสร้างของบริษัทฯ	ดังนี้

1.	 สอบทานการสอบบัญชีและการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

2.	 สอบทานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน	และการตรวจสอบการทุจริต	ฉ้อฉล

3.	 สอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนด	กฎระเบียบ	ค�าสั่งบริษัท	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.	 สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งท่ี	 1/2560	 เมื่อวันท่ี	 22	 กุมภาพันธ์	 2560	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมและรายงานสรุปผล	

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตามแบบประเมินของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	

และคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
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•	 To	disclose	duties	and	 responsibilities	 of	 the	Board	of	Directors	 and	Committees,	 number	of	 the	meeting,	 summary	of	meeting		

participation	and	remuneration	to	each	Director.		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.

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

กำรบริหำรควำมเสี่ยง

บริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญต่อบริหารความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น	

ผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าท่ีในการน�านโยบายท่ีก�าหนดไว้ไปสื่อสาร		

และติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้	 ซึ่งรวมถึงการทบทวนและการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของหน่วยงานหลัก	 และ

รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทราบอย่างต่อเน่ือง	 ท้ังน้ี	 นโยบายการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการทบทวน

ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ	 ก่อนน�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปีตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม	

การประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกัน

วินาศภัย	พ.ศ.	2551	

บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ท�าหน้าที่เป็นผู ้ก�าหนดนโยบาย	 แนวทางในการบริหารความเสี่ยง	 โดยความเห็นชอบของ	

คณะกรรมการบรษิทัฯ	และให้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งองค์กร	ท�าหน้าทีใ่นการน�านโยบายทีก่�าหนดไว้ไปสือ่สารและตดิตามดแูลให้เกดิการปฏิบตั	ิตามแนว		

ทางที่ก�าหนดไว้	 และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างต่อเน่ือง	 ทั้งนี้นโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร		

มีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	และส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปี

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต

บริษัทฯ	จัดให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	พ.ศ.	2558		เนื่องจากบริษัทฯ	ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต	 (Private	Sector	Collective	Action	Against	Corruption	 “CAC”)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการ	

บริษัทฯ	คณกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 ได้ตระหนักและร่วมกันต่อต้านคอร์รัปชัน	

ทุกรูปแบบภายในองค์กรทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม	และจัดให้มีการอบรมผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นองค์กรที่ด�าเนิน

ธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

กำรแจ้งเบำะแส

คณะกรรมการได้	ก�าหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส	โดยผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	หรือรายงานตรงต่อบริษัทฯ	ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแส	เมื่อพบการคอร์รัปชันเกิดขึ้นในบริษัทฯ

1.	 แจ้งฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล	โทรศัพท์	0	2015	5000	ต่อ	5450-5455

2.	 ส่งเรื่องร้องเรียนมายังอีเมลของฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล	ได้แก่

	 อีเมล:	pornsawan.sa@mungthaiinsurance.com

	 อีเมล:	nalinya.s@mungthaiinsurance.com

	 อีเมล:	phitchanan.b@mungthaiinsurance.com

	 อีเมล:	jareerat.s@miangthaiinsurance.com

หากมีผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส	 บริษัทฯ	 จะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้แจ้งเบาะแส	 หรือผู้ร้องเรียนให้กับผู้ใดรับทราบ	 หากผู้แจ้งเบาะแสหรือ	

ร้องเรียน	 เป็นพนักงานบริษัทฯ	 จะได้รับการคุ้มครองและให้ความมั่นใจได้ว่า	 การแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียนดังกล่าว	 จะไม่ส่งผลกระทบต่อ	

หน้าที่การงานใดๆ	ทั้งสิ้น

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำร

ในปี	2559	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
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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	1/2017	on	February	22,	2017,	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.

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	and	risk	management	guideline	approved	by	the	Board	of	

Directors.		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	reviewed	and	revised	to	be	

up-to-date	in	line	with	current	situation.		It	is	submitted	to	the	regulators	every	year.

1192016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Shareholding Structure and Management



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

ซึ่งได้สรุปผลและเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการให้รับทราบ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการ

กำรประเมินกรรมกำรผู้จัดกำร	และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีการประเมินทักษะความสามารถในการบริหารของกรรมการผู้จัดการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 เพื่อประโยชน์ในการ

ทราบข้อมลูส�าหรบัการบรหิารองค์กรให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีต่ัง้ไว้	และเพ่ือก�าหนดทศิทางในอนาคต	ซึง่จะส่งผลต่อความเตบิโตขององค์กร	

ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทน

ค่ำตอบแทน

•	 ค่าตอบแทนกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น	 และน�าเสนอต่อท่ีประชุม	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาและขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 ซึ่งสามารถเทียบเคียง	

ได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน	และจะค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มี

คุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้	แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วย

•	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะให้ค�าเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการก�าหนดอัตราค่าตอบแทน	

และผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง	ตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป	 โดยบริษัทฯ	จะมีการส�ารวจอัตราค่าตอบแทนเป็นระยะ	 เพ่ือ

ปรับปรุงให้เป็นไปตามภาวะของตลาด	และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอุตสาหกรรม

•	 รายละเอียดค่าตอบแทนสามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”

กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

•	 บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และเลขานุการบริษัทฯ	 ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จากสถาบันภายนอก	 และจากการ	

จัดอบรมภายในบริษัทฯ	มาบรรยาย	เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

•	 ทกุครัง้ท่ีมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่	จะจดัให้มเีอกสารคูม่อืกรรมการและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการใหม่	ตลอดจน	

จัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ

•	 บริษัทฯ	 ยังได้สนับสนุนให้กรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	เพื่อพัฒนาความรู้	ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

แผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง

เพ่ือให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง	บริษัทฯ	 ได้จัดท�าแนวทางแผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	และพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญ	

รับทราบว่า	ตนมีหน้าท่ีต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาท่ีบริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนและขั้นตอนการท�างาน	 รายละเอียดของงาน	

ทีค้่าง	วิธีการติดต่อสือ่สารเพ่ือขอข้อมลูในงานรบัโอน	โดยแจ้งให้บรษิทัฯ	รบัทราบเมือ่ตนเองจะพ้นจากต�าแหน่ง	ทัง้นี	้บรษิทัฯ	มรีะบบการคดัสรรบคุลากร	

ที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	

ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กำรสรรหำกรรมกำร

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ	 จะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะให้ค�าเสนอแนะแก	่

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พระราชบัญญัติ	

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งให้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งน้ี	 คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 ซึ่งในปี	 2560	 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด	

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
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Anti-Corruption

With	an	objective	to	conduct	business	with	integrity,	the	Company	had	established	the	Anti-corruption	Policy	of	Muang	Thai	Insurance	Public	

Company	Limited,	as	the	Company	is	a	member	of	the	project	of	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	or	CAC.		

The	project	has	an	objective	to	make	the	Board	of	Directors,	Audit	Committee,	Risk	Management	Committee,	executives	and	employee	

of	all	levels	to	be	aware	of	and	against	the	corruption	in	any	form	both	inside	and	outside	the	organization	direct	and	indirectly.		Training	

concerning	anti-corruption	had	been	arranged	for	executives	and	employees.

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	Tel.	0	2015	5000	extension	5450-5455	

2.	 Send	to	Compliance	and	Corpoarate	Governance	Department	via	e-Mail	as	follows

	 e-Mail:	pornsawan.sa@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	nalinya.s@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	phitchanan.b@mungthaiinsurance.com

	 e-Mail:	jareerat.s@miangthaiinsurance.com

The	Company	will	 keep	 all	 information	 related	 to	 a	 person	who	 had	 sent	 a	 complaint	 or	 trace	 confidentially.	 	 If	 such	 person	 is		

a	Company’s	employee,	she/he	will	be	protected	and	assured	that	she/he	will	not	receive	any	impact	related	to	her/his	work.

Self-Assessment	of	the	Board

In	the	year	2016,	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.

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.
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คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัทฯ

1.	 เป็นผู้ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	ทั้งคุณวุฒิ	 และประสบการณ์	มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	และสามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน	์

โดยรวมต่อบริษัทฯ

2.	 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์	สุจริต	และมีคุณธรรม

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

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ		

1.	 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคุม	

ของบริษัทฯ	ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย	

2.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนร่วมบรหิารงาน	ลกูจ้าง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	บริษทัใหญ่	

บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากกการมีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

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	

ทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอสิระของตน	รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมนัีย	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์	

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�ากระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	อสังหาริมทรัพย์		

รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ	 หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน	 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็น	

หลักประกันหน้ีสิน	 รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละสาม	

ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	ทั้งนี้การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม

วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม		

แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็น	

ผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู ้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม		

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืน	

ค�าขออนุญาตต่อส�านักงานต่อส�านักงาน	

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	

สองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้น	

ที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน

วันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถื้อหุ้นซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้น	 ส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	

หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ
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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).		No	shareholder	

nominating	a	director	to	fill	the	agenda.

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

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

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเลือกตั้งกรรมกำรโดยผ่ำนที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.		 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้หุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยให้ผู้ถือหุ้นลงเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคล	

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

3.		 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น		

ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน	 ให้ผู้เป็น	

ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

	 กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม	

คณะกรรมการคราวถัดไปก็ได้	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งกรรมการ	

ทีว่่างลงน้ัน	ทัง้น้ี	บคุคลท่ีจะได้รบัเลอืกเป็นกรรมการน้ัน	ต้องมคุีณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ�ากัด	และกฎหมายว่าด้วยการประกัน

วินาศภัยก�าหนดไว้ด้วยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	 จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน		

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง	ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่	(3/4)	ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

กำรสรรหำผู้บริหำรระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือก	 และกลั่นกรอง	

บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	มีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และเข้าใจในธุรกิจของ	

บริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดไว้	 น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ		

พิจารณาอนุมัติต่อไป

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ	ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

•	 ก�าหนดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหารและพนักงาน	น�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของ

ตนเอง	หรือผู้อื่นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม	โดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่การงาน	ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	หากฝ่าฝืนอาจถูก

ด�าเนินคดีตามกฎหมายหรืออาจถูกลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นเลิกจ้างได้

•	 ก�าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ	(Inside	Trading)	ของบคุคลทีเ่ก่ียวข้อง	ซึง่หมายถึงกรรมการบรษิทัฯ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	

ในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับข้อมูล	 (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว)	 โดยห้ามท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของ	

บริษัทฯ	ภายใน	1	เดือน	ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี	และภายใน	3	วัน	หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

•	 ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	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	เพื่อน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบในการประชุมคณะกรรมการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง	

การถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งสุดท้ายของปี	 และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี	 และแบบ	56-1	นอกจากน้ัน	 ยังได้	

แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย
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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.

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

ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีปี	2559

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

ค่ำบริกำรอื่นปี	2559

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ จ�านวนเงิน (บาท)

จ่าย
ระหว่างปี

จะจ่าย
ในอนาคต

1. ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุน

ตามระดับความเสี่ยงงวด	 6	 เดือน	 และ

ประจ�าปี

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

2. ค่าสอบทานสัญญาประกันภัย นางสาวสมใจ		คุณปสุต/บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด - 150,000

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

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 เช่น		

การเปิดเผยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ	ในคณะกรรมการชุดย่อย	สามารถดูได้จากหัวข้อ	“การจัดการ”
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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.

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.

Audit	Fees	in	2016

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	2016

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 150,000 350,000

2. Review	of	insurance	contracts Ms.	Somjai		Khunapasut/EY	Office	Limited - 150,000

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

Compliance	of	the	Good	Corporate	Governance	on	other	Aspects

The	Company	has	always	complied	with	 the	Good	Corporate	Governance	 for	 listed	companies	as	 required	by	 the	Stock	Exchange		

of	 Thailand,	 for	 example,	 disclosing	 information	 concerning	meeting	 attendance	 of	 the	Board	 of	Directors	 in	 various	 committees.			

See	under	“Management”	subject.

1272016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Shareholding Structure and Management



ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญโดยสรุป
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด โดยนำงสำวสมใจ  คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 (ปี 2556-2559) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  

ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบบัญชีตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ส�ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่ำนมำโดยผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นว่ำ 

งบกำรเงินท่ีได้ตรวจสอบได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำน 

กำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

บริษัทฯ สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญในตารางข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ตารางที่ 1. ส่วนแบ่งกำรตลำดส�ำหรับเบี้ยประกันภัยรับตรงของบริษัทฯ ประจ�ำปีเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งเป็นข้อมูล 

ที่เปิดเผยโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ตารางที่ 2. สรุปตัวเลขฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดเปรียบเทียบ 3 ปี

ตารางที่ 3. อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญส�ำหรับธุรกิจประกันวินำศภัยโดยเปรียบเทียบอัตรำส่วน 3 ปี

สรุปส่วนแบ่งตลาดเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงรวมทุกประเภทประจำาปี

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance

หน่วย: พันบาท

ลำาดับ
ที่

บริษัท

2559 2558 2557
การเติบโต 

2559 และ 2558เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด  
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด  
(ร้อยละ)

1 วิริยะประกันภัย 33,272,523 15.71 32,418,584 15.50 33,376,244 16.27  2.6 
2 ทิพยประกันภัย 19,921,862 9.41 22,628,978 10.82 24,092,023 11.74 (12.0) 
3 กรุงเทพประกันภัย 15,479,391 7.31 15,295,766 7.31 15,155,362 7.39  1.2 

4 เมืองไทยประกันภัย 12,204,392 5.76 11,145,620 5.33 10,028,056 4.89  9.5 

5 สินมั่นคงประกันภัย 9,024,735 4.26 9,927,382 4.75 9,603,789 4.68 (9.1) 
6 อำคเนย์ประกันภัย 9,024,341 4.26 6,118,550 2.92 4,729,817 2.31  47.5 
7 ประกันคุ้มภัย 8,863,815 4.18 9,002,722 4.30 8,515,968 4.15 (1.5) 
8 โตเกียวมำรีนประกันภัย 7,430,822 3.51 7,542,352 3.61 7,411,830 3.61 (1.5) 
9 ธนชำตประกันภัย 6,420,388 3.03 6,088,338 2.91 5,894,008 2.87  5.5 

10 แอลเอ็มจีประกันภัย 6,129,096 2.89 5,717,184 2.73 5,825,096 2.84  7.2 
11 ชับบ์สำมัคคีประกันภัย 5,973,329 2.82 5,322,424 2.54 5,025,747 2.45  12.2 
12 มิตซุย สุมิโตโม 5,218,094 2.46 5,031,737 2.41 5,201,612 2.53  3.7 
13 เทเวศประกันภัย 4,549,571 2.15 4,841,324 2.31 4,120,545 2.01 (6.0) 
14 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 3,954,998 1.87 3,815,419 1.82 3,625,131 1.77  3.7 
15 เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 3,945,266 1.86 4,165,449 1.99 3,828,042 1.87 (5.3) 
16 กลำงคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถ 3,809,500 1.80 3,771,659 1.80 3,851,874 1.88  1.0 
17 แอกซ่ำประกันภัย 3,289,345 1.55 3,339,086 1.60 3,125,502 1.52 (1.5) 
18 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 3,229,229 1.52 3,124,942 1.49 3,048,628 1.49  3.3 
19 ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย 3,049,891 1.44 3,110,989 1.49 3,054,159 1.49 (2.0) 
20 กรุงไทยพำนิชประกันภัย 2,994,312 1.41 3,010,318 1.44 3,053,197 1.49 (0.5) 
21 นวกิจประกันภัย 2,806,066 1.32 3,335,179 1.59 2,652,446 1.29 (15.9) 
22 บูพำ ประกันสุขภำพ 2,788,066 1.32 2,807,771 1.34 2,523,216 1.23 (0.7) 
23 มิตรแท้ประกันภัย 2,743,863 1.30 2,619,527 1.25 2,713,378 1.32  4.7 
24 เอเชียประกันภัย 2,604,742 1.23 2,333,776 1.12 2,031,473 0.99  11.6 
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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 2013-2016) had audited the Company’s financial  

statements in the past 3 years, in accordance with Thai Standard on Auditing.  The auditors expressed the opinion that the financial statements  

presented fairly, in all material respects, the financial position, performance and cash flows in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards.

The Company summarizes key financial information in following tables:
Table No. 1 The Company’s market share on direct premium for the year comparison to other companies in Non-Life Insurance Business.  

Information is published by the Office of Insurance Commission

Table No. 2 Financial position, performance and cash flows for the past 3 years

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

Market Share on Direct Premiums of Non-Life Insurance for the Year

Unit: Thousand Baht

No. Company

2016 2015 2014
Growth % 

2016 & 2015Direct 
Premium

Market 
Share %

Direct 
Premium

Market 
Share %

Direct 
Premium

Market 
Share %

1 VIRIYAH INSURANCE 33,272,523 15.71 32,418,584 15.50 33,376,244 16.27  2.6 
2 DHIPAYA INSURANCE 19,921,862 9.41 22,628,978 10.82 24,092,023 11.74 (12.0) 
3 BANGKOK INSURANCE  15,479,391 7.31 15,295,766 7.31 15,155,362 7.39  1.2 

4 MUANG THAI INSURANCE  12,204,392 5.76 11,145,620 5.33 10,028,056 4.89  9.5 

5 SYN MUN KONG INSURANCE 9,024,735 4.26 9,927,382 4.75 9,603,789 4.68 (9.1) 
6 SOUTHEAST INSURANCE 9,024,341 4.26 6,118,550 2.92 4,729,817 2.31  47.5 
7 SAFETY INSURANCE 8,863,815 4.18 9,002,722 4.30 8,515,968 4.15 (1.5) 
8 TOKIO MARINE INSURANCE 7,430,822 3.51 7,542,352 3.61 7,411,830 3.61 (1.5) 
9 THANACHART INSURANCE 6,420,388 3.03 6,088,338 2.91 5,894,008 2.87  5.5 

10 LMG INSURANCE 6,129,096 2.89 5,717,184 2.73 5,825,096 2.84  7.2 
11 CHUBB SAMAGGI INSURANCE  5,973,329 2.82 5,322,424 2.54 5,025,747 2.45  12.2 
12 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 5,218,094 2.46 5,031,737 2.41 5,201,612 2.53  3.7 
13 DEVES INSURANCE 4,549,571 2.15 4,841,324 2.31 4,120,545 2.01 (6.0) 
14 MSIG INSURANCE 3,954,998 1.87 3,815,419 1.82 3,625,131 1.77  3.7 
15 ACE INA OVERSEAS INSURANCE 3,945,266 1.86 4,165,449 1.99 3,828,042 1.87 (5.3) 
16 ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION 3,809,500 1.80 3,771,659 1.80 3,851,874 1.88  1.0 
17 AXA INSURANCE  3,289,345 1.55 3,339,086 1.60 3,125,502 1.52 (1.5) 
18 THAIVIVAT INSURANCE 3,229,229 1.52 3,124,942 1.49 3,048,628 1.49  3.3 
19 SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE 3,049,891 1.44 3,110,989 1.49 3,054,159 1.49 (2.0) 
20 KRUNGTHAI PANICH INSURANCE 2,994,312 1.41 3,010,318 1.44 3,053,197 1.49 (0.5) 
21 NAVAKIJ INSURANCE 2,806,066 1.32 3,335,179 1.59 2,652,446 1.29 (15.9) 
22 BUPA HEALTH INSURANCE  2,788,066 1.32 2,807,771 1.34 2,523,216 1.23 (0.7) 
23 MITTARE INSURANCE 2,743,863 1.30 2,619,527 1.25 2,713,378 1.32  4.7 
24 ASIA INSURANCE 1950 2,604,742 1.23 2,333,776 1.12 2,031,473 0.99  11.6 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)

หน่วย: พันบาท

ลำาดับ
ที่

บริษัท

2559 2558 2557
การเติบโต 

2559 และ 2558เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด  
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย 
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด  
(ร้อยละ)

25 ซมโปะประกันภัย 2,586,716 1.22 2,474,685 1.18 2,089,838 1.02  4.5 
26 ซิกน่ำประกันภัย 2,464,136 1.16 2,258,557 1.08 2,225,521 1.08  9.1 
27 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 2,457,786 1.16 2,637,605 1.26 2,947,546 1.44 (6.8) 
28 ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 2,406,453 1.14 2,344,021 1.12 2,569,266 1.25  2.7 
29 อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย 2,386,173 1.13 2,367,687 1.13 2,545,950 1.24  0.8 
30 น�ำสินประกันภัย 2,109,099 1.00 2,005,642 0.96 1,715,823 0.84  5.2 
31 ไทยประกันภัย 2,070,775 0.98 1,731,657 0.83 1,836,832 0.90  19.6 
32 ไทยศรีประกันภัย 2,025,326 0.96 1,982,304 0.95 2,140,286 1.04  2.2 
33 เจ้ำพระยำประกันภัย 1,901,461 0.90 2,051,350 0.98 1,595,814 0.78 (7.3) 
34 ฟอลคอนประกันภัย 1,598,594 0.75 1,519,589 0.73 1,385,640 0.68  5.2 
35 สยำมซิตี้ประกันภัย 1,108,726 0.52 937,749 0.45 738,578 0.36  18.2 
36 คิวบีอีประกันภัย 972,012 0.46 1,036,479 0.50 970,008 0.47 (6.2) 
37 บำงกอกสหประกันภัย 959,608 0.45 830,939 0.40 655,366 0.32  15.5 
38 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 927,829 0.44 947,383 0.45 951,699 0.46 (2.1) 
39 สินทรัพย์ประกันภัย 909,379 0.43 937,465 0.45 985,694 0.48 (3.0) 
40 เคเอสเคประกันภัย 770,312 0.36 843,752 0.40 1,204,086 0.59 (8.7) 
41 สหมงคลประกันภัย 733,610 0.35 744,971 0.36 817,202 0.40 (1.5) 
42 เจนเนอรำลี่ประกันภัย 659,207 0.31 445,340 0.21 429,870 0.21  48.0 
43 เอไอจีประกันภัย 637,306 0.30 625,269 0.30 716,015 0.35  1.9 
44 อินทรประกันภัย 568,587 0.27 751,924 0.36 1,077,827 0.53 (24.4) 
45 ไทยไพบูลย์ประกันภัย 440,061 0.21 334,438 0.16 321,953 0.16  31.6 
46 ทูนประกันภัย 393,887 0.19 587,713 0.28 187,174 0.09 (33.0) 
47 ไทยพัฒนำประกันภัย 386,691 0.18 435,552 0.21 474,815 0.23 (11.2) 
48 ไทยประกันสุขภำพ 272,115 0.13 237,551 0.11 223,947 0.11  14.6 
49 แปซิฟิค ครอส  ประกันสุขภำพ 243,201 0.11 259,766 0.12 40,578 0.02 (6.4) 
50 เอฟพีจีประกันภัย 229,655 0.11 196,666 0.09 172,314 0.08  16.8 
51 จรัญประกันภัย 179,308 0.08 218,368 0.10 245,931 0.12 (17.9) 
52 ฟีนิกซ์ประกันภัย 163,317 0.08 101,259 0.05 229,571 0.11  61.3 
53 เอรำวัณประกันภัย 145,709 0.07 196,950 0.09 287,767 0.14 (26.0) 
54 พุทธธรรมประกันภัย 122,639 0.06 182,967 0.09 190,457 0.09 (33.0) 
55 สัจจะประกันภัย 67,764 0.03 259,453 0.12 542,864 0.26 (73.9) 
56 นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ 64,979 0.03 68,468 0.03 66,070 0.03 (5.1) 
57 สหนิรภัยประกันภัย 38,952 0.02 50,092 0.02 53,971 0.03 (22.2) 
58 กรุงเทพประกันสุขภำพ 33,350 0.02 18,320 0.01 466 0.00  82.0 
59 ไชน่ำอินชัวรันส์ 32,559 0.02 32,874 0.02 34,302 0.02 (1.0) 
60 เอไอเอ (ประกันวินำศภัย) 18,455 0.01 22,982 0.01 39,494 0.02 (19.7) 

รวม 211,813,373 100.00 209,192,863 100.00 205,197,678 100.00  1.3 

ที่มา: ส่วนสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ส�านักงาน คปภ.

หมายเหตุ: 1. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย หยุดด�าเนินกิจการเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 
  2. บริษัท สัญญาประกันภัย หยุดด�าเนินกิจการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
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Unit: Thousand Baht

No. Company

2016 2015 2014
Growth % 

2016 & 2015Direct 
Premium

Market 
Share %

Direct 
Premium

Market 
Share %

Direct 
Premium

Market 
Share %

25 SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE 2,586,716 1.22 2,474,685 1.18 2,089,838 1.02  4.5 
26 CIGNA INSURANCE 2,464,136 1.16 2,258,557 1.08 2,225,521 1.08  9.1 
27 NEW HAMPSHIRE INSURANCE 2,457,786 1.16 2,637,605 1.26 2,947,546 1.44 (6.8) 
28 AIOI BANGKOK INSURANCE 2,406,453 1.14 2,344,021 1.12 2,569,266 1.25  2.7 
29 ALLIANZ CP GENERAL INSURACE 2,386,173 1.13 2,367,687 1.13 2,545,950 1.24  0.8 
30 NAM SENG INSURANCE 2,109,099 1.00 2,005,642 0.96 1,715,823 0.84  5.2 
31 THAI INSURANCE  2,070,775 0.98 1,731,657 0.83 1,836,832 0.90  19.6 
32 THAISRI INSURANCE 2,025,326 0.96 1,982,304 0.95 2,140,286 1.04  2.2 
33 CHAO PHAYA INSURANCE 1,901,461 0.90 2,051,350 0.98 1,595,814 0.78 (7.3) 
34 FALCON INSURANCE 1,598,594 0.75 1,519,589 0.73 1,385,640 0.68  5.2 
35 SIAM CITY INSURANCE 1,108,726 0.52 937,749 0.45 738,578 0.36  18.2 
36 QBE INSURANCE  972,012 0.46 1,036,479 0.50 970,008 0.47 (6.2) 
37 BANGKOK UNION INSURANCE  959,608 0.45 830,939 0.40 655,366 0.32  15.5 
38 THAI SETAKIJ INSURANCE  927,829 0.44 947,383 0.45 951,699 0.46 (2.1) 
39 ASSETS INSURANCE 909,379 0.43 937,465 0.45 985,694 0.48 (3.0) 
40 KSK INSURANCE  770,312 0.36 843,752 0.40 1,204,086 0.59 (8.7) 
41 UNION PROSPERS INSURANCE 733,610 0.35 744,971 0.36 817,202 0.40 (1.5) 
42 GENERALI INSURANCE 659,207 0.31 445,340 0.21 429,870 0.21  48.0 
43 AIG INSURANCE 637,306 0.30 625,269 0.30 716,015 0.35  1.9 
44 INDARA INSURANCE 568,587 0.27 751,924 0.36 1,077,827 0.53 (24.4) 
45 THAI PAIBOON INSURANCE 440,061 0.21 334,438 0.16 321,953 0.16  31.6 
46 TUNE INSURANCE 393,887 0.19 587,713 0.28 187,174 0.09 (33.0) 
47 THAI PATTANA INSURANCE 386,691 0.18 435,552 0.21 474,815 0.23 (11.2) 
48 THAI HEALTH INSURANCE 272,115 0.13 237,551 0.11 223,947 0.11  14.6 
49 PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE 243,201 0.11 259,766 0.12 40,578 0.02 (6.4) 
50 FPG INSURANCE 229,655 0.11 196,666 0.09 172,314 0.08  16.8 
51 CHARAN INSURANCE 179,308 0.08 218,368 0.10 245,931 0.12 (17.9) 
52 PHOENIX INSURANCE 163,317 0.08 101,259 0.05 229,571 0.11  61.3 
53 ERAWAN INSURANCE 145,709 0.07 196,950 0.09 287,767 0.14 (26.0) 
54 PHUTTHATHAM INSURANCE 122,639 0.06 182,967 0.09 190,457 0.09 (33.0) 
55 SAJJA INSURANCE 67,764 0.03 259,453 0.12 542,864 0.26 (73.9) 
56 NEW INDIA ASSURANCE 64,979 0.03 68,468 0.03 66,070 0.03 (5.1) 
57 UNION INSURANCE 38,952 0.02 50,092 0.02 53,971 0.03 (22.2) 
58 BANGKOK HEALTH INSURANCE 33,350 0.02 18,320 0.01 466 0.00  82.0 
59 CHINA INSURANCE 32,559 0.02 32,874 0.02 34,302 0.02 (1.0) 
60 AIA (NON-LIFE) 18,455 0.01 22,982 0.01 39,494 0.02 (19.7) 

Grand Total 211,813,373 100.00 209,192,863 100.00 205,197,678 100.00  1.3 

Source: Statistics Division of Examination Planning and Development Department of OIC

Remark: 1. Union Inter Insurance was closed down on July 17, 2014.
  2. Promise Insurance was closed down on March 31, 2016.
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สรุปฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด

หน่วย: พันบาท

2559 2558 2557

เบี้ยประกันภัยรับตรง 12,204,391 11,145,620 10,028,056

เบี้ยประกันภัยรับรวม 12,407,162 11,395,758 10,232,537

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,954,419 6,525,383 5,556,177

บวก (หัก) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (150,565) (462,096) (315,350)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 6,803,854 6,063,287 5,240,827

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,636,574 1,454,844 1,286,926

รวมรำยได้จำกกำรประกันภัย 8,440,428 7,518,131 6,527,753

ต้นทุนในกำรรับประกันภัย (6,982,277) (6,056,087) (5,038,617)

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,458,151 1,462,044 1,489,136

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน (1,163,453) (842,044) (861,040)

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 490,538 502,684 418,521

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 785,236 1,122,684 1,046,617

ภำษีเงินได้ (152,014) (194,935) (191,008)

ก�ำไรสุทธิ 633,222 927,749 855,609

สินทรัพย์รวม 19,948,533 18,664,265 17,575,970

หนี้สินรวม 14,992,678 14,099,639 13,433,351

ส่วนของเจ้ำของ 4,955,855 4,564,626 4,142,619

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 383,998 569,878 335,106

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (122,775) (151,353) (76,258)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (371,700) (342,200) (309,160)

หมายเหตุ: งบการเงินมีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

  ต้นทุนในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Summarized Financial Position, Performance and Cash Flows and Key Financial Ratios for the past 3 years.

Unit: Thousand Baht

2016 2015 2014

Direct Premium Written 12,204,391 11,145,620 10,028,056

Gross Premium Written 12,407,162 11,395,758 10,232,537

Net Premium Written 6,954,419 6,525,383 5,556,177

Add (Less) Unearned Premium Reserves (150,565) (462,096) (315,350)

Net Earned Premium Written 6,803,854 6,063,287 5,240,827

Fee and Commission Income 1,636,574 1,454,844 1,286,926

Total Underwriting Income 8,440,428 7,518,131 6,527,753

Underwriting Expenses (6,982,277) (6,056,087) (5,038,617)

Profit (Loss) from Underwriting before Operating Expenses and other Expenses 1,458,151 1,462,044 1,489,136

Operating Expenses, other Expenses and Financial Cost (1,163,453) (842,044) (861,040)

Investment Income and other Income 490,538 502,684 418,521

Profit before Income Tax 785,236 1,122,684 1,046,617

Income Tax (152,014) (194,935) (191,008)

Net Profit 633,222 927,749 855,609

Total Assets 19,948,533 18,664,265 17,575,970

Total Liabilities 14,992,678 14,099,639 13,433,351

Equity 4,955,855 4,564,626 4,142,619

Cash Flow from Operating Activities 383,998 569,878 335,106

Cash Flow from Investing Activities (122,775) (151,353) (76,258)

Cash Flow from Financing Activities (371,700) (342,200) (309,160)

Remark:  The Financial Statements have been reclassified to comply with new requirements identified by the Office of Insurance Commission.

  Underwriting Expenses comprise of Net Claim Expenses, Commission and Brokerage Expenses, other Underwriting Expenses as presented in the Statement of Comprehensive Income.
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สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

หน่วย: พันบาท

2559 2558 2557

อัตราส่วนสำาคัญตามเกณฑ์ คปภ.*

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย **1) ร้อยละ 393.0 381.0 379.0

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2) ร้อยละ 341.8 281.0 330.5

อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 3) ร้อยละ 94.9 95.8 93.1

อัตรำส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอำประกันภัย 4) ร้อยละ 133.1 117.8 114.9

อัตราส่วนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 21.0 22.4 26.8 

อัตรำผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 9.1 14.2 15.4

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของ (เฉลี่ย) ร้อยละ 13.3 21.3 22.1

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ 3.3 5.1 5.0 

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ร้อยละ 54.6 51.8 47.0 

อัตรำค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 16.7 12.9 15.5 

อัตรำส่วนรวม ร้อยละ 94.8 87.1 85.7 

อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้ำของ เท่ำ 3.03 3.09 3.24 

อัตรำหนี้สินเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.30 0.30 0.28 

อัตราส่วนการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ 6.9 6.2 6.4 

เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ 8.9 11.4 15.1 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 6.6 17.4 9.8 

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ร้อยละ (31.7) 8.4 10.8

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำท 84.00 77.37 70.21 

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น บำท 10.73 15.72 14.50 

เงินปันผลต่อหุ้น*** บำท 4.30 6.30 5.80 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 40.0 40.0 40.0 

รำคำหุ้น ณ วันสิ้นปี บำท 138.50 152.00 145.00 

รำคำปิดต่อก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น เท่ำ 12.90 9.67 10.00

หมายเหตุ: * ค�านวณตามแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                 ** ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559 (สามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement) 

                *** คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559

  1) ประเมินความสามารถในการรองรับความเสียหายที่ไม่คาดคิดตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามความเสี่ยง

  2) ประเมินสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินไหมทดแทน

  3) ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันได้

  4) ประเมินความเพียงพอของสินทรัพย์ส�าหรับรองรับหนี้สินทั้งหมดจากสัญญาประกันภัย

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Key Financial Ratios

Unit: Thousand Baht

2016 2015 2014

Key Ratios per the Office of Insurance Commission Criteria*

Capital Adequacy Ratio **1) % 393.0 381.0 379.0

Liquidity Ratio 2) % 341.8 281.0 330.5

Premium receivables Ratio 3) % 94.9 95.8 93.1

Invested assets to insurance liabilities Ratio 4) % 133.1 117.8 114.9

Ratios from Statement of Comprehensive Income

Underwriting Profit to Net Premium Written % 21.0 22.4 26.8 

Net Profit Margin on Net Premium Written % 9.1 14.2 15.4

Return on Equity (Average) % 13.3 21.3 22.1

Return on Total Assets (Average) % 3.3 5.1 5.0 

Loss Ratio % 54.6 51.8 47.0 

Operating expense to Net Premium Written % 16.7 12.9 15.5 

Combined Ratio % 94.8 87.1 85.7 

Debt Ratios from Statement of Financial Position

Debt to Equity Ratio Time(s) 3.03 3.09 3.24 

Premium reserve to Total Assets Time(s) 0.30 0.30 0.28 

Growth Rate

Total Assets % 6.9 6.2 6.4 

Gross Written Premium % 8.9 11.4 15.1 

Net Written Premium % 6.6 17.4 9.8 

Net Profit % (31.7) 8.4 10.8

Per Share Data

Book Value Per Share Baht 84.00 77.37 70.21 

Earnings (Deficit) Per Share Baht 10.73 15.72 14.50 

Dividend Per Share*** Baht 4.30 6.30 5.80 

Dividend Pay-Out Ratio % 40.0 40.0 40.0 

Closing Share Price at Year-End Baht 138.50 152.00 145.00 

Price Per Earnings (Deficit) Per Share Time(s) 12.90 9.67 10.00

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 2016 (Updated ratio is presented in our website  http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement)

   *** The Board of Directors proposed to the shareholders for approval the dividend payment from annual operating result of 2016

  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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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,948.5 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ�ำนวน 1,284.3 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรเติบโตของ 

เบีย้ประกันภยัส�ำหรบักลุม่ลกูค้ำรำยย่อย ได้แก่ ผลติภัณฑ์ประกันภัยประเภทรถยนต์ อบุตัเิหตสุ่วนบคุคลและสขุภำพ กำรเพ่ิมขึน้ของเบีย้ประกนัดงักล่ำว 

ท�ำให้เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจำกเดิมจ�ำนวน 1,029.8 ล้ำนบำท

หนี้สินรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินเพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 จ�ำนวน 893.0 ล้ำนบำท บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยท่ีเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งในผลิตภัณฑ์รถยนต์และประกันภัยทั่วไป โดยส�ำรองเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำเพิ่มขึ้น 531.3 ล้ำนบำท  เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

มียอดเพ่ิมขึ้นตำมปกติของกำรจ่ำยช�ำระในระหว่ำงงวด ส�ำรองสินไหมทดแทนลดลง 391.5 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยช�ำระค่ำสินไหมประกันภัยท่ัวไป 

รำยใหญ่ช่วงครึ่งปีหลังของปี

ส่วนของเจ้าของ

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกี�ำไรสทุธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 633.2 ล้ำนบำท มกี�ำไรจำกกำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำเงนิลงทุนทีม่ไีว้เผือ่ขำยจ�ำนวน 134.2 ล้ำนบำท  

มีผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลในเดือนพฤษภำคม 2559 จ�ำนวน  

371.70 ล้ำนบำท เป็นผลให้ส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้นจำก 4,564.6 ล้ำนบำทเป็น 4,955.9 ล้ำนบำท

คุณภาพสินทรัพย์
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2559 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีจ�ำนวน 10,752.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 919.4 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.3 

จำกปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดจำกกระแสเงินสดคงเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ

มูลค่ำสุทธิของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หลังค่ำเสื่อมรำคำสะสมมีจ�ำนวน 525.7 ล้ำนบำท สินทรัพย์ดังกล่ำวเพ่ิมข้ึนจ�ำนวน 66.9 ล้ำนบำท จำกกำร 

ขยำยส�ำนักงำนสำขำย่อยจ�ำนวน 2 แห่งในต่ำงจังหวัด และปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนใหญ่ในระหว่ำงปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  บริษัทฯ มีลูกหนี้-เบี้ยประกันค้ำงรับรับสุทธิจ�ำนวน 1,548.8 ล้ำนบำท จำกกำรรับประกันภัยตรง ลูกหนี้ดังกล่ำวลดลงจำก 

ปีก่อน 20.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.3 เนื่องจำกมีกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยช่วงสิ้นปีได้รวดเร็วขึ้น อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับที่นับเป็นเงินกองทุนฯ 

ค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. คิดเป็นร้อยละ 94.9 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Analysis of Financial Position
Total Assets

As at 31 December 2016, the Company’s total assets were Baht 19,948.5 million, increased from 2015 by Baht 1,284.3 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 1,029.8 million.

Total Liabilities

As at 31 December 2016, the Company’s total liabilities increased of Baht 893.0 million from 2015.  The Company has growth in  

insurance premium continuously for both Motor and Non-Motor products, unearned premium reserve and premium received in advance  

also increased Baht 531.3 million.  Amounts due to reinsures increased as per regular settlements made during period.  Claim reserves 

decreased Baht 391.5 million due to payment of major Non-Motor claims incurred in second half of the year.

Equity

In 2016, the Company had net profit from operation of Baht 633.2 million, gains from revaluation of available-for sales investments of Baht 

134.2 million, actuarial loss of Baht 4.5 million and dividend payment of Baht 371.70 million in May 2016.  These resulted to increase in 

equity from Baht 4,564.6 million to Baht 4,955.9 million.

Quality of Assets
Cash, Cash Equivalent and Investments in Securities

As at 31 December 2016 cash, cash equivalent and investments in securities were Baht 10,752.6 million, an increase of Baht 919.4 million  

or 9.3% from last year.  The increase in assets was derived from cash flow remaining on operations.

Property, buildings and equipment, net

The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 525.7 million.  The assets increased  

by Baht 66.9 million from expansion of two sub-branch offices in provinces and renovation of head office buildings during the year.

Premium Receivables, net

As at 31 December 2016, the Company had net premium receivables on direct of Baht 1,548.8 million.  The receivables decreased by 

Baht 20.5 million or 1.3% due to the faster of premium collection process at the end of year.  Admitted premium receivable ratio computed 

per the OIC was 94.9%.

1372016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance



อำยุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2559 2558

รวม รวม

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 1,248.0 1,273.5

ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน 150.4 149.5

ค้ำงรับเกินกว่ำ 30 - 60 วัน 67.2 71.1

ค้ำงรับเกินกว่ำ 60 - 90 วัน 30.5 25.7

ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน - 1 ปี 52.7 46.5

ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี 13.2 11.1

 รวม 1,562.0 1,577.4

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (13.2) (8.1)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,548.8 1,569.3

บริษัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัยท�ำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำรช�ำระหนี้จำกลูกหน้ีดังกล่ำว ในกรณีมีหนี้ค้ำงช�ำระที่คำดว่ำจะ 

เรียกเก็บไม่ได้ บริษัทฯ มีนโยบำยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแบบเฉพำะรำยและแบบยอดรวมซึ่งจ�ำนวนกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สูญ ณ 31 ธันวำคม  

2559 มีจ�ำนวน 13.2 ล้ำนบำท ในรำยท่ีผิดนัดช�ำระหนี้บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรติดตำมโดยเฉพำะได้แก่ ยกเลิกวงเงินส่งงำน ให้ท�ำสัญญำรับทรำบ 

จ�ำนวนเงินค้ำงช�ำระ แจ้งฝ่ำยกฎหมำยให้พิจำรณำด�ำเนินกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี และแจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแล เช่น สมำคมประกันวินำศภัย และ 

ส�ำนักงำน คปภ. เพื่อรับทรำบตลอดจนพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น

นอกเหนือจำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ และเบ้ียประกันค้ำงรับแล้ว รำยกำรสินทรัพย์อื่น 

ที่มีสำระส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย 

• สนิทรพัย์จำกกำรประกันภัยต่อสทุธิจ�ำนวน 4,382.2 ล้ำนบำท สนิทรพัย์รำยกำรน้ีเก่ียวเน่ืองกับส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่รยีกคืนจำกบรษิทัประกันภยัต่อ 

ตำมปกติของธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งมีกำรเอำประกันภัยต่อเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม

• ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อสุทธิจ�ำนวน 689.9 ล้ำนบำท ประกอบด้วยลูกหน้ีเบี้ยค้ำงรับและสินไหมค้ำงรับจำกบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งมียอด

เพิ่มสูงขึ้นจำกปีก่อนเนื่องกำรขยำยตัวของกำรรับประกันภัยและกำรรับประกันภัยต่อของบริษัทฯ

• สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนจ�ำนวน 720.7 ล้ำนบำท ซึง่ได้อธิบำยโดยสังเขปในหวัข้อทรพัย์สนิท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี  

(56-1)  

• สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 1,025.0 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 59.4 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเงินมัดจ�ำที่เกี่ยวกับ

กำรด�ำเนินธุรกิจปกติ

สภาพคล่อง

บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 330.5 เป็นร้อยละ 341.8 เกิดจำกสินทรัพย์สภำพคล่องเพิ่มขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน โดยมีผลต่อกำร 

เพิ่มขึ้นของอัตรำส่วนสภำพคล่องค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ.

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Aging of those receivables are detailed as follows:

Unit: Million Baht

2016 2015

Total Total

Not yet due 1,248.0 1,273.5

Not over 30 days 150.4 149.5

Over 30 days to 60 days 67.2 71.1

Over 60 days to 90 days 30.5 25.7

Over 90 days to 1 year 52.7 46.5

Over 1 year 13.2 11.1

 Total 1,562.0 1,577.4

Less: Allowance for doubtful accounts (13.2) (8.1)

Premium receivables, net 1,548.8 1,569.3

The Company assigns the Premium Management Department to manage 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 2016, allowance for doubtful debts was Baht 13.2 million.  For debtors who dispute the payments, the Company  

set up special process in following up those debts such as cancellation of credit limit, obtaining outstanding debt agreement,  

informing legal department to pursue proper legal action and finally reporting to relevant bodies including regulators i.e. the Thai General 

Insurance Association and the Office of Insurance Commission to withdraw debtors’ 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 4,382.2 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 

• Net amount due to reinsurers of Baht 689.9 million consist of premium receivable from reinsurers and claim receivable from reinsurers, 

increased from prior year due to growth of the Company’s underwriting and reinsurance.

• Intangible assets of Baht 720.7 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1

• Deferred tax assets and other assets of Baht 1,025.0 million, increased Baht 59.4 million from previous year.  This is due to more 

deposits related to normal businesses.

Liquidity

The Company had a increase in liquidity ratio from 330.5% to 341.8% due to increasing of liquidity assets from operation, as resulted to 

increment of such liquidity ratio computed per the OIC’ requirement.
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แหล่งที่มาของเงินทุน

เงนิทนุในกำรด�ำเนินงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผูถื้อหุน้และก�ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ในขณะท่ีหน้ีสนิท่ีส�ำคญัประกอบด้วย เงินส�ำรองเบ้ียประกนัภัย  

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกต ิ

ของกำรรับประกันภัย 

วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี 2559 ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมดมีจ�ำนวน 211,813 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 2,620 ล้ำนบำท 

หรือร้อยละ 1.2 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 12,204.4 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 9.5 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับสี่ ดังที่แสดง

ในตำรำงแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดตำมข้อมูลสถิติของส�ำนักงำน คปภ.

เบีย้ประกันภยัรบัรวมของบรษิทัฯ ประกอบด้วยเบีย้ประกันภัยรบัตรงและเบีย้ประกันภัยรบัต่อ โดยในปี 2559 เบีย้ประกันภยัรบัรวมทุกประเภทผลติภณัฑ์ 

มีจ�ำนวน 12,407 ล้ำนบำท เติบโตเพ่ิมขึ้น 1,011 ล้ำนบำท หรือเติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.9 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจ�ำนวน 6,954 ล้ำนบำท  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.6 จำกปีก่อน สัดส่วนกำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ เองอยู่ท่ีร้อยละ 56.1 ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำซึ่งมีอัตรำกำรรับประกัน 

ควำมเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 57.3 เป็นผลมำจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรรับประกันภัยต่อของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงให้ควำม 

ส�ำคัญกับกำรบริหำรสัดส่วนกำรรับประกันภัยเพ่ือรักษำสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงกับผลตอบแทนท่ีได้รับ เบี้ยประกันที่ถือเป็นรำยได้ส�ำหรับปี 

มีจ�ำนวน 6,804 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 12.2 รำยได้ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จเติมโดยเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจำก 1,455 ล้ำนบำทเป็น 1,637 ล้ำนบำท  

สูงขึ้นกว่ำปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 12.5 อันเป็นผลจำกกำรกำรเอำประกันภัยต่อที่เพิ่มขึ้นและกำรได้รับอัตรำค่ำนำยหน้ำที่ปรับเพิ่มขึ้นในบำงผลิตภัณฑ์

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนสุทธิจ�ำนวน 3,715 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนสินไหมร้อยละ 54.6 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ 

อัตรำส่วนสินไหมส�ำหรับปี 2558 มีอัตรำร้อยละ 51.8 กำรเพ่ิมขึ้นของสินไหมในปี 2559 เป็นผลจำกกำรบันทึกสินไหมประกันภัยทั่วไปรำยใหญ่

ช่วงไตรมำสท่ีสองและสำมของปี 2559  ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน 521.0 ล้ำนบำทเนื่องจำก 

รำยจ่ำยประเภทต่ำงๆ เก่ียวกับกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยเพ่ือรักษำฐำนลูกค้ำเดิมภำยใต้สภำพควำมกดดันของกำรแข่งขันทำงกำรตลำด 

ดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น นอกจำกนี้ยังมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจจำกกำรเปิดสำขำย่อยต่ำงจังหวัด กำรลงทุนด้ำนระบบงำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตลอด

จนกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรขำย กำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรสินไหม ในไตรมำสที่ 4 ของปี บริษัทฯ ได้พิจำรณำตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ

ของลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อเพิ่มเติม

ก�ำไรสทุธิประจ�ำปี 2559 ของบรษิทัฯ ตำมงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็มจี�ำนวน 633 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 จ�ำนวน 295 ล้ำนบำท หรอือตัรำร้อยละ 31.7  

ส่วนรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทนุมจี�ำนวนต�ำ่กว่ำปีก่อนเลก็น้อย รำยได้ดงักล่ำวส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ดอกเบีย้รบัของพันธบตัรและหุน้กู้ ก�ำไรจำกกำร

ขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

การรับประกันภัยแต่ละประเภท 

ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้  

รายการ
อัคคีภัย ทะเลและ

ขนส่ง
รถยนต์ อุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล
เบ็ดเตล็ด

รวม

2559
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

2559
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,213 139 6,602 2,297 2,156 12,407 8.88

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 849 45 4,033 1,407 620 6,954 6.57

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 966 48 3,796 1,385 609 6,804 12.21

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 114 29 829 325 339 1,636 12.49

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 449 54 4,375 1,393 711 6,982 15.29

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 631 23 250 317 237 1,459 (0.27)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�ร • ร�ยง�นประจำ�ปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน)140



Source of  Fund

Major sources of 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 2016, overall position of Non-Life insurance business presented total direct premium of Baht 211,813 million, an increase of  

Baht 2,620 million or 1.2% from previous year.  The Company had direct premium of Baht 12,204.4 million, a grow rate at 9.5% with no. 4  

market share position as presented in industry market share statistic provided by the OIC.

The Company’s gross premium comprised of direct premium and assumed/inward premium received.  In the year 2016, gross premium  

of all products was Baht 12,407 million, increased by Baht 1,011 million or 8.9% growth.  Net premium was Baht 6,954 million increased 

6.6% from last year.  The Company’s retention ratio was 56.1%, lower than previous year which had retention of 57.3%.  This was due to 

reinsurance management strategy.  However, the Company continues to manage its portfolio mix with balancing of risk and return.  Earned 

premium for the year was Baht 6,804 million, increased 12.2% from last year.  Commission and brokerage income continued growing from 

Baht 1,455 million to Baht 1,637 million increased by 12.5% from previous year.  This was due to more premium ceding and additional 

reinsurance commission rates received in some products.

In the year 2016, the Company had claims and loss adjustment expenses of Baht 3,715 million with loss ratio on earned premium at 54.6%.  

The increase in loss ratio from 51.8% in 2015 was due to booking of major Non-Motor claims incurred in second and third quarter of the year.   

Other underwriting and operating expenses increased by Baht 521.0 due to various spending on marketing and sales promotion in order 

to retain existing customers under high market competition as described above.  In addition, there have been business expansion in new 

upcountry branches, investment in information and technology, recruitment of new staff and staff training and development especially in 

sales, underwriting and claim management.  In the fourth quarter of the year, the Company considered setting allowance for doubtful debt 

of receivables from reinsurance contracts.

The Company’s annual net profit in 2016 as presented in the statement of comprehensive income was Baht 633 million, a decrease of  

Baht 295 million or 31.7% from 2015.  Investment income and profit is a slightly lower than previous year.  The income mainly derived from 

interest income of bonds and debentures, capital gain and dividend from property funds and REITS.

Underwriting by Class

Underwriting Information by Product is as follows:

Item
Fire Marine Motor Personal 

Accident
Miscellaneous

Total

2016
(Million Baht)

2016
(Million Baht)

2016
(Million Baht)

2016
(Million Baht)

2016
(Million Baht)

2016
(Million Baht)

Change
(%)

Gross Premium Written 1,213 139 6,602 2,297 2,156 12,407 8.88

Net Premium Written 849 45 4,033 1,407 620 6,954 6.57

Net Earned Premium 966 48 3,796 1,385 609 6,804 12.21

Fee and Commission Income 114 29 829 325 339 1,636 12.49

Underwriting Expenses* 449 54 4,375 1,393 711 6,982 15.29

Profit (Loss) on Underwriting before Operating Expenses 631 23 250 317 237 1,459 (0.27)

1412016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Management Discussion and Analysis of Financial Position and Performance



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* 494 73 3,722 1,304 463 6,056 20.19

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 644 26 167 264 361 1,462 (1.82)

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* 480 83 3,232 953 291 5,039 9.92

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 489 14 194 327 465 1,489 (9.24)

*  ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัยจ�ำนวน 1,213 ล้ำนบำทในปี 2559 ลดลงจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.8 จำกกำร 

ชะลอตัวทำงเศรษฐกิจท�ำให้ยอดขำยกรมธรรม์ในช่องทำงธนำคำรส�ำหรับสินเชื่อบ้ำนรำยย่อยลดลง เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 849 ล้ำนบำท เบี้ยประกัน 

ที่ถือเป็นรำยได้สุทธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 966 ล้ำนบำทและ 114 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลงจำก 

ปีก่อนจ�ำนวน 45 ล้ำนบำท เนื่องจำกในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2558 มีกำรบันทึกส�ำรองค่ำสินไหมรำยใหญ่ โดยรวมกำรรับประกันอัคคีภัยมีก�ำไรจำกกำร

รับประกันภัย 631 ล้ำนบำท

กำรรบัประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มเีบีย้ประกันภัยรบั 139 ล้ำนบำท โดยมยีอดขำยลดลงในช่องทำงตวัแทนและนำยหน้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกันภัย 

มีจ�ำนวน 54 ล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปี 2558

กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับ 6,602 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.8 เป็นกำรเติบโตสูงกว่ำอุตสำหกรรม (อุตสำหกรรมเติบโตร้อยละ 1.6) 

ซึ่งเป็นผลมำจำกสำมำรถเพ่ิมอัตรำส่วนกำรต่ออำยุของฐำนลูกค้ำที่มีอยู่ และเน้นกำรท�ำประกันรถปีต่ออำยุ ตลอดจนกำรกระตุ้นกำรขำยกรมธรรม์

ประเภท 2, 3, 5 และคุ้มครองเฉพำะภัยผ่ำนช่องทำงนำยหน้ำและกลุ่มพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ ค่ำนำยหน้ำรับในกำรท�ำประกันภัยต่อของกรมธรรม์รถยนต ์

ภำคสมัครใจมีจ�ำนวน 829 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกกำรเติบโตของยอดเบี้ยประกันภัยรับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยท่ีเพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 653 ล้ำนบำท  

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 83 ล้ำนบำท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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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* 494 73 3,722 1,304 463 6,056 20.19

Profit (Loss) on Underwriting before Operating Expenses 644 26 167 264 361 1,462 (1.82)

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* 480 83 3,232 953 291 5,039 9.92

Profit (Loss) on Underwriting before Operating Expenses 489 14 194 327 465 1,489 (9.24)

* Underwriting expenses comprise of net claim expenses, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses as presented in the statement of comprehensive income

The Company had gross premium of fire insurance products in 2016 of Baht 1,213 million or 2.8% decreasing from 2015 due to the  

economic slowdown which impact the growth of insurance policy in relation to home loan through bancassurance channel.  Net premium  

and earned premium were Baht 849 million and Baht 966 million, respectively.  Fee and commission income were Baht 114 million.   

Underwriting expenses decreased from last year by Baht 45 million due to booking of major Non-Motor claims incurred in second half of 

the year 2015. Overall, fire insurance generated underwriting profit of Baht 631 million.

Marine and transportation insurance had net premium of Baht 139 million, premium dropped in agent and broker channel. Underwriting 

expenses were Baht 54 million and underwriting profit was about the same of 2015’s.

Motor insurance had premium of Baht 6,602 million, increased by 12.8% with a higher growth rate than industry’s (Industry growth increased 

by 1.6%).  The increase was due to higher renewal rate of existing customer base and to focus on the second year’s car, the 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 829 million, the increase was in line with premium growth.  Underwriting expenses increased by Baht 653 

million.  Underwriting profit increased by Baht 83 million from prior year.
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กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบี้ยประกันภัยรับ 2,297 ล้ำนบำท โดยมีอัตรำกำรเติบโตกว่ำปี 2558 ร้อยละ 5.8 ซึ่งมำจำกกำรเน้นขำยกรมธรรม ์

ประเภทรำยบุคคลผ่ำนผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ (Telemarketing) ช่องทำงธนำคำร (Bancassurance) และพันธมิตรธุรกิจรถยนต์ รำยได้ค่ำจ้ำงและ 

ค่ำบ�ำเหน็จรบัของผลติภณัฑ์มจี�ำนวน 325 ล้ำนบำท คดิเป็นอัตรำร้อยละ 37 ของเบีย้ประกันภัยต่อซึง่ใกล้เคยีงกับปี 2558 โดยทัว่ไปแล้วกำรรบัประกันภัย 

ของผลติภัณฑ์น้ีมผีลก�ำไรจำกกำรรบัประกันภัยดเีน่ืองจำกมกีำรกระจำยตวัของควำมเสีย่งภยัท�ำให้ค่ำสนิไหมทดแทนไม่สงูมำกเมือ่เทยีบกับผลติภณัฑ์อืน่  

ในปี 2559 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยของผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 317 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20 จำกปีที่ผ่ำนมำ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจำกผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 2,156 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนเนื่องจำกกำรแข่งขันที่รุนแรงในอุตสำหกรรมโดยเฉพำะด้ำนอัตรำ 

เบีย้ประกัน เบีย้ประกันภยัรบัสทุธิมจี�ำนวน 620 ล้ำนบำท รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรบัของผลติภณัฑ์มจี�ำนวน 339 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำร้อยละ 22.1  

จำกเบี้ยประกันภัยต่อซึ่งสูงกว่ำปี 2558 เล็กน้อย ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยปี 2559 มีจ�ำนวน 711 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย 

จ�ำนวน 463 ล้ำนบำท ก�ำไรส�ำหรับปีจำกกำรรับประกันภัยจำกผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 237 ล้ำนบำท โดยลดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 124 ล้ำนบำท เนื่องจำก 

ในปี 2559 มีสินไหมรำยใหญ่ที่เกิดจำกอุบัติภัยทั่วไปและภัยธรรมชำติ

ต้นทุนในการรับประกันภัย

ต้นทุนในกำรรับประกันภัยประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุน 

ในกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 6,982 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 926 ล้ำนบำทจำกปี 2558 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่อเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2016 

คิดเป็นร้อยละ 56.3 เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 ซึ่งมีอัตรำร้อยละ 53.1 กำรเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทฯ บันทึกสินไหมรำยใหญ่ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 152 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.2 เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม  

ทั้งน้ี อัตรำค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จของอุตสำหกรรมโดยทั่วไปอยู่ระหว่ำงร้อยละ 12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จที่อัตรำ 

ร้อยละ 16.2 ในปี 2559 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่นประกอบด้วยค่ำส�ำรวจภัยก่อนกำรรับประกัน ค่ำบริกำรข้อมูล ค่ำพัฒนำผลิตภัณฑ์และระบบ  

ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับประชำสัมพันธ์กระตุ้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยจำกกำรรับประกันภัย ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำย 

ดังกล่ำวจ�ำนวน 1,262 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้นจำกปี 2558 จ�ำนวน 200 ล้ำนบำท เนื่องจำกรำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำยเพ่ือรักษำฐำน 

ลูกค้ำเดิมภำยใต้สภำพควำมกดดันของกำรแข่งขันทำงกำรตลำด

การลงทุน

บริษัทฯ มีรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิจ�ำนวน 465 ล้ำนบำท โดยรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ย เงินปันผลรับ และก�ำไรจำกกำรลงทุน ก�ำไรจำก 

เงินลงทุนมำจำกกำรขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพ่ือกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ประจ�ำปีคิดเป็นร้อยละ 4.5 รำยละเอียดของรำยได้และสินทรัพย์ลงทุนจ�ำแนกตำมวัตถุประสงค์และประเภทของหลักทรัพย์มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 352.72 75.78 346.37 73.47 335.76 82.86 255.33 70.44

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 112.74 24.22 125.06 26.53 69.43 17.14 107.13 29.56

 รวม 465.46 100.00 471.43 100.00 405.19 100.00 362.46 100.00 

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ) 4.52 5.09 4.87 5.29 

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Personal accident insurance had premium of Baht 2,297 million with growth rate at 5.8%.  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 325 million or 37% of premium ceding which was similar to 2015.  Basically, the product generates a good underwriting  

profit as the risk was spread-out with low amount of claims comparison to other products.  Underwriting profit of the product in 2016 was 

Baht 317 million, increased by Baht 53 million or 20% from previous year.

The Company had gross premium of miscellaneous products of Baht 2,156 million, increased from prior year due to intense competition  

in market especially on premium rate.  Net premium was Baht 620 million.  Fee and commission income of the product was Baht 339 million  

or 22.1% of premium ceding and slightly higher than 2015.  Underwriting expenses of 2016 were Baht 711 million increased from 2015,  

increasing from 2015 amounting to Baht 463 million.   Underwriting profit for the year from this product was Baht 237 million, a decrease 

from prior year amounting to Baht 124 million.  This is due to major claims incurred and claims from various natural perils such as wind 

storm & floods.

Underwriting Expenses

Underwriting expenses comprised of net claims expenses, commissions and brokerage expenses, and other underwriting expenses.   

In 2016, the Company’s underwriting expenses were at Baht 6,982 million, increased by Baht 926 million from 2015.  Proportion of the 

expenses to gross premium in 2016 was 56.3%, increased from last year which was at 53.1%.  The increase was due to booking of major 

claims incurred during the year.

Commission and brokerage expenses increased Baht 152 million or 8.2% and was in line with the gross premium growth.  Industry’s  

commission and brokerage fees generally range from 12-23%.  As for the Company, average commission and brokerage fee was 16.2%  

in 2016.  Other underwriting expenses comprised of pre-survey fee, data service fee, product and system development cost, expenses 

related to sales campaign through media channels and legal expenses.  In 2016, the Company had expenses of Baht 1,262 million,  

increased Baht 200 million from 2015.  This is due to various spending on marketing and sales promotion in order to retain existing  

customers under tight market competition.

Investment

The Company had net investment income and gain on investment of Baht 465 million with majority from interest, dividend and profit from 

investments.  Gains on investment were mainly derived from capital gain on sales of property funds and REITS.  Investment yield was 4.5%.  

Details of income and investment assets classified by objectives and types are as follows:

Unit: Million Baht

2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Net Investment Income 352.72 75.78 346.37 73.47 335.76 82.86 255.33 70.44

Profit from Investments 112.74 24.22 125.06 26.53 69.43 17.14 107.13 29.56

 Total 465.46 100.00 471.43 100.00 405.19 100.00 362.46 100.00 

Rate of Return on Investment (%) 4.52 5.09 4.87 5.29 
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หน่วย: ล้านบาท

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

เงินลงทุนเผื่อขำย 6,848.10 65.68 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00 3,711.76 51.00 

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 3,509.27 33.65 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31 3,499.79 48.09 

เงินลงทุนทั่วไป 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63 

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00 

หน่วย: ล้านบาท

2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ 2556 ร้อยละ

พันธบัตร 2,886.75 27.68 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30 2,111.63 29.01

หุ้นกู้ 2,915.52 27.96 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29 1,514.10 20.80 

หุ้นทุน 1,178.17 11.30 989.47 10.53 990.04 11.47 754.46 10.37 

หน่วยลงทุน 2,252.90 21.61 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70 987.41 13.57 

หลักทรัพย์อื่น 1,124.03 10.78 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55 1,843.95 25.34

เงินลงทุนทั่วไป 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63 

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นของปี 2559 จ�ำนวน 1,163 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 จ�ำนวน 321 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด�ำเนนิงำนดงักล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนกังำนท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับประกันภยัและกำรจดักำรสนิไหมทดแทนจ�ำนวน 525 ล้ำนบำท ค่ำ

ใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอปุกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรบัประกันภัยจ�ำนวน 70 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิกำรขำย ค่ำโฆษณำ ค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อย และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ อีกจ�ำนวน 568 ล้ำนบำท ในระหว่ำงปี 2559 บริษัทฯ ได้พิจำรณำตั้งส�ำรองหน้ีสงสัย 

จะสูญของลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อเพิ่มเติม

ภาษีเงินได้

บริษัทฯ มีค่ำภำษีเงินได้จ�ำนวน 152 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 19.4 ของก�ำไรก่อนภำษี อัตรำภำษีดังกล่ำวใกล้เคียงกับอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลตำม

ประมวลรัษฎำกรที่อัตรำร้อยละ 20

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 339 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2558 จ�ำนวน 111 ล้ำนบำท เกิดจำกรำยกำร

ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงนิสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 384 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกระแสเงนิสดรบัค่ำเบีย้ประกันภยัจ�ำนวน 12,365 ล้ำนบำท เงนิรบัเกีย่วกับ 

กำรประกันภัยต่อ ดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ รำยได้จำกกำรลงทุนอื่น รำยได้อื่น เงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเงินให้กู้ยืมอีกจ�ำนวน 630 ล้ำนบำท  

กระแสเงินสดจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ภำษีเงินได้ และเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์รวมจ�ำนวน 12,611 ล้ำนบำท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Unit: Million Baht

2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Available-for-Sale Investments 6,848.10 65.68 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00 3,711.76 51.00 

Head-to-Maturity Investments 3,509.27 33.65 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31 3,499.79 48.09 

Other Investments 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63 

Net Loans 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

  Net Investment Assets 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00 

Unit: Million Baht

2016 % 2015 % 2014 % 2013 %

Bond 2,886.75 27.68 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30 2,111.63 29.01

Debenture 2,915.52 27.96 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29 1,514.10 20.80 

Capital Stocks 1,178.17 11.30 989.47 10.53 990.04 11.47 754.46 10.37 

Unit Trust 2,252.90 21.61 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70 987.41 13.57 

Other Securities 1,124.03 10.78 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55 1,843.95 25.34

Other Investments 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47 45.91 0.63 

Net Loans 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22 20.30 0.28

  Net Investment Assets 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00 7,277.76 100.00 

Operating Expenses and Other Expenses

In 2016 the Company had operating expenses of Baht 1,163 million, increased by Baht 321 million from 2015.  Operating expenses  

comprised of personal expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 525 million, premises and equipment  

expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 70 million, sales promotion, advertising, utilities, depreciation, branch 

expenses and other expenses of Baht 568 million.  During the year, the Company considered setting additional allowance for doubtful debt 

of receivables from reinsurance contracts.

Income Tax

The Company had income tax of Baht 152 million represented tax rate at 19.4% of net profit before tax.  Such tax rate was in line with 20%  

corporate tax per the Revenue Code.

Cash Flows

As at 31 December 2016, the Company had cash and cash equivalents of Baht 339 million decreased from 2015 of Baht 111 million which 

made up of transactions in following activities:

Cash flows from operating activities of Baht 384 million consist of cash received from direct premium of Baht 12,365 million, cash received 

on reinsurance, interest income, dividend income, other investment income, other income, financial institution, and loan of Baht 630 million, 

cash outflow to pay for claims, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses, operating expenses, income tax and 

investment in securities of Baht 12,611 million.
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กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 123 ล้ำนบำท เพื่อกำรลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสถำนที่ท�ำกำรของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 372 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี

การวิจัยและการพัฒนา
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรศึกษำและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลในหลำยช่องทำง เพื่อเตรียมควำมพร้อม 

ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงและผลิตภัณฑ์ กำรบริหำรกระบวนกำรให้เหมำะสม และสอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ที่ภำครัฐริเริ่มและด�ำเนินกำร

นอกจำกนั้น บริษัทฯ มีกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริกำรสินไหมทดแทนท้ังประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก 

ให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงรวดเร็ว ผ่ำนทำงระบบสำรสนเทศ (IT System) เพื่อตอบสนองกำรบริกำรในช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel) 

ได้อีกด้วย

บริษัทฯ ได้ออกบริกำรใหม่ทั้งกำรขำยและกำรบริกำร เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมสนใจในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ 

1. เปิดกำรบรกิำร e-Commerce เพ่ือให้ลกูค้ำกลุม่ใหม่ๆ เช่น กลุม่ Gen Y ทีม่คีวำมต้องกำรในกำรค้นหำข้อมลูและด�ำเนนิกำรซือ้ประกันภยัเอง สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว โดยมีกำรศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรอย่ำงละเอียด เพื่อให้เป็นบริกำรที่ทันสมัยและสะดวกยิ่งขึ้น

2. พัฒนำระบบ Call Center ให้ลูกค้ำสำมำรถใช้กำรบริกำรธุรกรรมได้ด้วยตนเอง ลูกค้ำหรือผู้ติดต่อสำมำรถใช้เมนูที่หลำกหลำย ด�ำเนินกำรขอข้อมูล

หรือสอบถำมข้อมูลได้ผ่ำนระบบ Call Center ที่มีกำรพัฒนำและเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลภำยใน สร้ำงควำมสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อ

3. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละช่องทำงกำรขำย เช่น

• ช่องทางตัวแทนและนายหน้า

- ประกันภัย P.A. Happy ที่สำมำรถเลือกแผนประกันภัย ได้ตำมควำมต้องกำรตั้งแต่วัยเด็ก ครอบครัว หรือแผนประกันภัยเดี่ยว

- ประกันภัย P.A. 2 เด้ง ที่มีควำมคุ้มครองแบบคุ้มค่ำ ให้ทุนประกันสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกรณีเสียชีวิต

• ช่องทางธุรกิจตรง

- กำรประกันภัยผู้โดยสำรในสำยกำรบิน Jet Airways

- ตะกำฟุลประกันภัย เมืองไทย P.A. แคร์คุณ เป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่ถูกตำมหลักศำสนำอิสลำม

• ช่องทาง Bancassurance

- P.A. High Protection เป็นประกันภัย P.A. ที่มีทุนประกันภัยสูงสุดถึง 10 ล้ำนบำท

- Accident Protect Plus for Foreigner ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis 
of Financial Position and Performance (Continued)
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Cash flows used in investing activities of Baht 123 million to invest in the Company’s property, buildings and equipments.

Cash flows used in financing activities of Baht 372 million for dividend payment paid during the year.

Research and Development
In 2016, the Company had studied and developed products and services to meet customer requirements in a form of digital product for 

various sales channels, in order to improve structure and insurance products and manage operation processes to be more efficient and 

in line with “Thailand 4.0 Project” initiated and conducted by the Government.

Additionally, the Company had improve claim processes for both motor insurance and personal accident insurance to provide services to 

customers faster through Company’s IT system, serving the customers who used electronic channel.

The Company launched new services for different groups of customers as follows.

1. Launching e-Commerce service for new groups of customers such as Gen Y customers who preferred searching information online 

and do all process in buying insurance themselves using this service that can provide faster process.  The Company had studied 

and analyzed customer needs thoroughly in order to make the service faster and convenient for the customers.

2. Improve call center service for the customers in doing transactions by themselves. Customers or callers can select different options 

via call center system that connects with Company’s internal data base to get information or inquire more conveniently. 

3. Launching new products to serve target customers in each sales channel such as.

• Agent and Broker Channel

- P.A. Happy Insurance: The customers can select their desired plans such as kid plan, family plan or individual plan

- Double Benefit Insurance provides good coverage and high sum insured especially for loss of life

• Direct Channel

- Insurances for passengers of Jet Airways

- Takaful Muang Thai P.A. Care Khun Insurance is a personal accident insurance which is in line with Islamic principles

• Bancassurance Channel 

- P.A. High Protection Insurance is a product that provides sum insured up to 10 million Baht

- Accident Protect Plus Insurance for foreigner
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โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี 
3-Year Revenue Structure

 หน่วย: บาท

2559 2558 2557

จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

	 อัคคีภัย  965,656,740  10.81  1,094,694,968  13.65  939,348,484  13.52 

	 ภัยทางทะเล 47,898,873  0.54  65,449,786  0.82  63,695,179  0.92

	 ภัยรถยนต์ 3,796,062,694  42.50  3,113,004,183  38.81  2,728,351,897  39.28

	 ภัยเบ็ดเตล็ด 1,994,235,923  22.33  1,790,138,030  22.32  1,509,431,752  21.73

	 	 รวม 6,803,854,230  76.18  6,063,286,967  75.59  5,240,827,312  75.45

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,636,574,055  18.33  1,454,843,696  18.14  1,286,926,008  18.53

รายได้จากการลงทุน 465,464,087  5.21  471,422,353  5.88  405,183,045  5.83

รายได้อื่น 25,073,953  0.28  31,261,974  0.39  13,283,851  0.19

รายได้รวม 8,930,966,325  100.00  8,020,814,990  100.00  6,946,220,216  100.00
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 Unit: Baht 

2016 2015 2014

Amount % Amount % Amount %

Earned Premium Written

 Fire  965,656,740  10.81  1,094,694,968  13.65  939,348,484  13.52 

 Marine 47,898,873  0.54  65,449,786  0.82  63,695,179  0.92

 Motor 3,796,062,694  42.50  3,113,004,183  38.81  2,728,351,897  39.28

 Miscellaneous 1,994,235,923  22.33  1,790,138,030  22.32  1,509,431,752  21.73

  Total 6,803,854,230  76.18  6,063,286,967  75.59  5,240,827,312  75.45

Fee and Commission Income 1,636,574,055  18.33  1,454,843,696  18.14  1,286,926,008  18.53

Investment Income 465,464,087  5.21  471,422,353  5.88  405,183,045  5.83

Other Income 25,073,953  0.28  31,261,974  0.39  13,283,851  0.19

Total Income 8,930,966,325  100.00  8,020,814,990  100.00  6,946,220,216  100.00
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สถิติผลการดำาเนินงานในรอบ 3 ปี
3-Year Opearting Statistics 

หน่วย: พันบาท

2559 2558 2557

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย 12,204,391  11,145,620  10,028,056

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย  12,407,162  11,395,758  10,232,537

 อัตราการเติบโต 9.50% 11.14% 15.75%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.76% 5.33% 4.89%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 56.05% 57.26% 54.30%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 54.60% 51.78% 47.01%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย  1,200,643  1,213,973  1,190,509

เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย  1,213,142  1,248,395  1,237,457 

 อัตราการเติบโต (1.10%) 1.97% 10.32%

 ส่วนแบ่งการตลาด 11.73% 11.58% 10.77%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 69.96% 87.27% 82.23%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 8.90% 12.19% 13.12%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทางทะเล  139,482  168,219  178,247

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล  139,482  168,218  178,244

 อัตราการเติบโต (17.08%) (5.63%) 21.98%

 ส่วนแบ่งการตลาด 2.65% 3.15% 3.36%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 32.46% 38.67% 36.19%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 29.71% 44.06% 55.27%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,262,504  3,907,974  3,676,745

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,452,776  4,123,690  3,834,281

 อัตราการเติบโต 9.07% 6.29% 15.59%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.75% 5.36% 5.17%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 45.53% 46.28% 43.41%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 49.27% 43.20% 28.29%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์  6,601,762  5,855,454  4,982,555

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต์  6,601,762  5,855,454  4,982,555 

 อัตราการเติบโต 12.75% 17.52% 17.04%

 ส่วนแบ่งการตลาด 5.40% 4.87% 4.23%

 อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 61.09% 59.13% 56.39%

 อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 69.33% 70.80% 68.84%

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 785,236 1,122,684 1,046,617

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 633,222 927,749 855,609

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ) 5.10% 8.14% 8.36%

สินทรัพย์รวม  19,948,533  18,664,265  17,575,970

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.28% 5.12% 5.02%

ส่วนของเจ้าของ  4,955,855  4,564,626  4,142,619

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 13.30% 21.31% 22.05%

152 สถิติผลการด�าเนินงาน ในรอบ 3 ปี • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Unit: Thousand Baht

2016 2015 2014

Direct Premium - Total 12,204,391  11,145,620  10,028,056

Gross Premium - Total  12,407,162  11,395,758  10,232,537

 Growth Rate 9.50% 11.14% 15.75%

 Market Share 5.76% 5.33% 4.89%

 Retention Rate 56.05% 57.26% 54.30%

 Loss Ratio 54.60% 51.78% 47.01%

Direct Premium - Fire  1,200,643  1,213,973  1,190,509

Gross Premium - Fire  1,213,142  1,248,395  1,237,457 

 Growth Rate (1.10%) 1.97% 10.32%

 Market Share 11.73% 11.58% 10.77%

 Retention Rate 69.96% 87.27% 82.23%

 Loss Ratio 8.90% 12.19% 13.12%

Direct Premium - Marine  139,482  168,219  178,247

Gross Premium - Marine  139,482  168,218  178,244

 Growth Rate (17.08%) (5.63%) 21.98%

 Market Share 2.65% 3.15% 3.36%

 Retention Rate 32.46% 38.67% 36.19%

 Loss Ratio 29.71% 44.06% 55.27%

Direct Premium - Miscellaneous  4,262,504  3,907,974  3,676,745

Gross Premium - Miscellaneous  4,452,776  4,123,690  3,834,281

 Growth Rate 9.07% 6.29% 15.59%

 Market Share 5.75% 5.36% 5.17%

 Retention Rate 45.53% 46.28% 43.41%

 Loss Ratio 49.27% 43.20% 28.29%

Direct Premium - Motor  6,601,762  5,855,454  4,982,555

Gross Premium - Motor  6,601,762  5,855,454  4,982,555 

 Growth Rate 12.75% 17.52% 17.04%

 Market Share 5.40% 4.87% 4.23%

 Retention Rate 61.09% 59.13% 56.39%

 Loss Ratio 69.33% 70.80% 68.84%

Profit (Loss) Before Income Tax 785,236 1,122,684 1,046,617

Net Profit (Loss) 633,222 927,749 855,609

Net Profit Margin on Premium Written (%) 5.10% 8.14% 8.36%

Total Assets  19,948,533  18,664,265  17,575,970

Return on Assets (%) 3.28% 5.12% 5.02%

Equity  4,955,855  4,564,626  4,142,619

Return on Equity (%) 13.30% 21.31% 22.05%

1532016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • 3-Year Opearting Statistics 



ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2559
ผลกระทบที่เป็นปัจจัยบวก ประกอบด้วย

•	 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว	และเศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวได้ดี

•	 การตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายตัวได้ดี

•	 การสร้างโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลเป็นรูปธรรม	และเริ่มมีการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

•	 นโยบายการเงินและการคลัง	ที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี

•	 การพัฒนาระบบการสื่อสาร	(4G)	ในประเทศไทย

ผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบ ประกอบด้วย

•	 ความเสี่ยงทางการเมือง	โดยเฉพาะในการร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องมีลงมติประชามติ	และมีการก�าหนดการเลือกตั้งทั่วไปในกลางปี	2560

•	 การฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจคู่ค้าส�าคัญ	 โดยเฉพาะเศรษฐกิจญ่ีปุ่นท่ีเข้าสู่ภาวะถดถอยเชิงเทคนิค	และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน	 รวมถึง	

การลดค่าเงินหยวน	ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อช่องทางการส่งออกและท่องเที่ยว

•	 ภัยธรรมชาติ	ที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ถี่มากขึ้น

•	 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	ปัญหาภัยแล้งและน�้าท่วม

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2560
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมนิว่าเศรษฐกิจไทยในปี	2560	จะขยายตวัสงูข้ึนจากปี	2559	เลก็น้อยตามทีป่ระเมนิไว้	โดยอปุสงค์ในประเทศ	

เป็นปัจจัยสนับสนุนท่ีส�าคัญ	 ในขณะท่ีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกสูงขึ้น	 ท้ังด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	

การค้าโลก	 ราคาสินค้า	 สินค้าทางการเกษตรท่ีอยู่ในระดับต�่า	 รวมทั้งทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก	ซึ่งส่งผลต่อ	

เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตราแลกเปลี่ยน	ทางคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่านโยบายการเงินในปัจจุบันยังอยู่ในระดับท่ีผ่อนปรน	และ

ควรรักษาขีดความสามารถในการด�าเนินนโยบาย	(Policy	Space)	รวมทั้งยังคงต้องระมัดระวังความเสี่ยงด้านเสถียรภาพการเงิน	จึงเห็นควรให้คงอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ	1.5	ต่อไป

เศรษฐกิจไทยในปี	2560	คาดว่าจะเตบิโตอยู่ในกรอบร้อยละ	3.0-3.2	โดยเศรษฐกิจไทยปีนียั้งคงขาดปัจจยัโดดเด่นทีจ่ะขบัเคลือ่นให้เศรษฐกิจเตบิโตได้ถึง	

ระดบัทีไ่ด้คาดการณ์ไว้	โดยการเตบิโตของเศรษฐกิจไทยในปี	2560	จะต้องหันมาพ่ึงพาอปุสงค์จากภายในมากขึน้โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการลงทนุภายใน

ประเทศ	ทั้งจากการลงทุนในโครงสร้างพืน้ฐานของภาครัฐที่มีการตั้งงบประมาณลงทุนเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	20	จากในปี	2559	และการลงทุนของภาคเอกชน

ที่จะกลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ	ของรัฐบาล	(อ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย)

ด้านการบริโภค	 ถึงแม้ว่าผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปีจะช่วยให้การบริโภคในภาคครัวเรือนปรับตัวสูงข้ึนแต่จะมีผลแค่	

ในระยะสั้นเท่านั้น	 เพราะผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายเพ่ือจะน�ามาลดหย่อนภาษี	 จึงเป็นเหมือนการใช้จ่ายล่วงหน้าเท่าน้ัน	 และที่ส�าคัญมีแรงกดดัน	

จากรายได้เกษตรกรที่ตกต�่าจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต�่า	บวกกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลให้รายได้คงที่	ค่าใช้จ่ายกลับเพิ่มขึ้น	หนี้ครัวเรือน

ที่อยู่ในระดับสูง	 อย่างไรก็ดีธุรกิจที่จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปีน้ียังคงเป็นภาคการท่องเท่ียวท่ีคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยว	

ต่างชาติเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและรัสเซีย	(อ้างอิง: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

ภ�วะอุตส�หกรรมประกันวิน�ศภัยและก�รแข่งขันปี 2559
มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยปี	2559	ในปีที่ผ่านมา	มีจ�านวน	211,829	ล้านบาท	มีอัตราการเติบโตร้อยละ	1.3	เทียบกับ	

ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	 เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย	 โดยได้รับปัจจัยหลักจากการใช้จ่าย	

ของภาคครัวเรือน	 ผ่านการท�าประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเพ่ือคุ้มครองความเสี่ยงภัยมากข้ึน	 ท�าให้เบ้ียประกันภัยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	

มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 การเร่งซื้อรถยนต์จากการเปิดตัวรถยนต์ใหม่สะท้อนผ่านเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่เติบโตขึ้นร้อยละ	1.6	 ในขณะท่ีอัตรา	

การขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ร้อยละ	8	แต่มูลค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยมีอัตราเติบโตร้อยละ	-2.3

ภ�วก�รณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวิน�ศภัย
และแนวโน้มก�รแข่งขันในอน�คต
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition
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Factors to Thai Economy in 2016 
Positive factors consist of:

•	 Recovery	of	global	economy	and	growth	of	Asian	economy

•	 Implementation	of	ASEAN	Community	boosted	ASEAN	economy

•	 Concrete	development	of	infrastructure	by	the	government	and	government	expenditure	

•	 Monetary	and	finance	policies	stimulated	economy	during	the	end	of	the	year

•	 Development	of	telecommunication	(4G)	in	Thailand

Negative factors consist of:

•	 Political	risk,	especially	drafting	constitutional	that	needed	public	referendum	and	setting	general	election	schedule	in	mid	2017	

•	 Slow	recovery	of	trading	partner	economies,	especially	Japan	that	entered	a	technical	recession.		China	economic	depression	and	

depreciation	of	Chinese	Yuan	that	directly	affected	export	and	tourism

•	 Frequent	natural	disasters	

•	 Drop	in	crop	prices,	drought,	and	flood

Thai Economic Outlook in 2017
The	Bank	of	Thailand	Board	(BOT)	forecasted	that	Thai	economy	in	2017	will	slightly	improve	from	2016.		Domestic	demand	will	be	a	major	

contributor.		Although	risk	from	external	factor	will	increase	such	as	recovery	of	main	trading	partner	economies,	change	in	global	trading	

structure,	price	of	goods,	low	price	of	agricultural	products	and	direction	of	monetary	policies	by	industrialized	countries	that	affected	capital	

flow	and	exchange	rate.		The	Bank	of	Thailand	Board	perceived	that	as	the	current	monetary	policy	is	relaxed,	so	it	suggested	to	sustain	

capability	of	policy	space	and	to	be	aware	of	risk	of	financial	stability.		Therefore,	the	Board	resolved	to	maintain	the	interest	rate	at	1.5%.

It	is	predicted	that	Thai	economy	in	2017	will	grow	between	3.0-3.2%,	but	lack	of	dominant	factors	accelerating	the	economy	to	a	level	

of	potential	growth.		Growth	of	Thai	economy	in	2017	will	shift	to	rely	more	on	domestic	demand	especially	investment	within	the	country.		

This	includes	investment	in	infrastructure	by	public	sector	with	a	budget	20%	which	is	higher	than	in	2016	and	investment	by	private	sector	

that	will	recover	after	stimulating	disbursement	of	government	projects.	(Source: Bank of Thailand, Kasikorn Bank)

For	the	consumption,	although	the	economic	stimulation	policies	by	the	government	on	shopping	tax	benefit	during	the	end	of	the	year		

could	boost	the	domestic	consumption,	the	impact	only	last	in	the	short	term,	as	the	policy	urged	consumer	to	advance	their	spending	

for	their	 future	demands.		More	importantly,	 there	will	be	a	pressure	from	low	farmer’s	 income	due	to	drop	in	crop	prices	and	natural		

disasters	causing	low	and	stable	incomes	but	higher	expenses	and	high	household	debts.		However,	tourism	is	still	a	major	contributor		

to	 Thai	 economy	 this	 year.	 	Numbers	of	 tourists	 is	 expected	 to	be	higher,	 especially	Chinese	and	Russian	 tourists.	 (Source: Bank of  

Thailand)

Insurance Industry and Competitiveness in 2016
For	the	year	2016	figure	of	Direct	Premium	for	Non-Life	insurance	industry	was	211,829	million	Baht,	or	accounted	for	growth	rate	of	1.3%		

comparing	with	the	same	period	in	2015.		There	was	a	signal	for	subtle	recovery	in	line	with	Thai	economic	condition.		Factors	contributing		

growth	 of	Direct	 Premium	were	 from	household	 consumption	 through	personal	 accident	 and	health	 insurance	 to	 cover	more	 risks,		

resulting	in	a	constant	increase	of	the	Direct	Premium	in	such	products.		Increasing	in	sales	volume	reflected	higher	premium	of	1.6%,		

as	new	car	models	were	introduced.		While	growth	of	commercial	bank	housing	loan	was	as	high	as	8%,	but	growth	of	fire	insurance	

premium	was	-2.3%.
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ส�าหรับตลาดประกันภัยทรัพย์สินในปี	 2559	 ท่ีผ่านมา	พบว่ามีอัตราการแข่งขันสูง	 มีการปรับอัตราเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินลดลงกว่าร้อยละ	 20		

เพ่ือแย่งชงิลกูค้า	ส่งผลให้แต่ละบรษิทัมกีารปรบัอตัราเบีย้ลดลงเพือ่รกัษาฐานลกูค้าตวัเอง	ในขณะท่ีการประกันภัยทางทะเลและขนส่งมอีตัราการเติบโต

ร้อยละ	-1.3	สะท้อนผ่านการส่งออกและการน�าเข้าสินค้าที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัว

ตารางที่ 1. เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย ปี 2556–2559

ประเภทประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้�นบ�ท) อัตร�ขย�ยตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

อัคคีภัย 11,817 11,053 10,479 10.233 20.0 (10.9) (5.2) (2.3)

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,305 5,303 5,337 5,268 2.2 (0.02) 0.6 (1.3)

รถยนต์ 118,462 117,774 120,271 122,190 14.0 (0.5) 2.1 1.6

เบ็ดเตล็ด 67,536 71,062 73,023 74,138 11.5 6.0 2.8 1.5

เบี้ยประกันภัยรวม 203,120 205,193 209,111 211,829 13.1 1.1 1.9 1.3

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยในปี	2560	คาดว่าน่าจะมีอัตราการเติบโตในช่วงร้อยละ	3-4	ขยายตัวดีต่อเนื่องจากปี	2559	โดยได้รับอานิสงส์

ผ่านมาตรการกระตุน้การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครฐัและการกระตุน้การใช้จ่ายภาคครัวเรือน	รวมถึงต้นทนุการเงินทีอ่ยู่ในระดบัต�า่เน่ืองจากดอกเบีย้

นโยบายในประเทศยังคงอัตราอยู่ที่ร้อยละ	1.50	และเงินบาทที่อ่อนค่า	ช่วยเอื้อให้ภาคการส่งออกไทยกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม	อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยอาจจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยจากปี	 2559	ซึ่งยังคงต้องอาศัยนโยบายและการลงทุนจากภาครัฐเพ่ือกระตุ้น	

เศรษฐกิจในประเทศ	 โดยเฉพาะภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น	 ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ยังทรงตัว	การระมัดระวัง	

การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์	 ภัยแล้ง	 น�้าท่วม	หรือปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ	 ที่ส่งผลให้รายได้ของเกษตรลดลง	 และส่งผล	

ให้ผู้บริโภคมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น

คาดว่าในปี	 2560	 อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจะมีการแข่งขันเหมือนในปี	 2559	 โดยจะมีการแข่งขันด้านราคาในตลาดประกันภัยทรัพย์สิน	

และความเสี่ยงภัยทุกชนิด	แต่จะไม่รุนแรงเหมือนในปีที่ผ่านมา	 เนื่องจากเบี้ยประกันภัยได้ปรับลดลงไปในระดับต�่าแล้ว	 การประกันภัยการก่อสร้าง		

(Contractors	All	 Risks)	 จะมีการแข่งขันด้านราคาเบี้ยประกันภัยมากข้ึน	 เพ่ือตอบรับการประกันโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ	 เช่น	 โครงการ	

ระบบรถไฟรางคู่	 เป็นต้น	 และตลาดประกันสุขภาพในปี	 2560	 จากท่ีแต่ละบริษัทมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพรูปแบบใหม่มากขึ้น	 ตาม	

ความนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของไทยและแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น	จะเป็นปัจจัยให้ตลาดประกันสุขภาพมีการแข่งขันกันมากขึ้น

ปัจจัยบวกที่จะเป็นตัวเร่งของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยในปี	2560	นั้น	มาจาก

1.	 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	 เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	 โดยมีโครงการท่ีพร้อมด�าเนินการในปี	 2560		

รวมจ�านวน	36	โครงการ	วงเงินลงทุนรวมประมาณ	895,758	ล้านบาท	แบ่งการลงทุนออกเป็นกลุ่มโครงการส�าคัญ	คือ	โครงการระบบรถไฟรางคู่		

10	เส้นทาง	วงเงิน	408,616	ล้านบาท	โครงการระบบรถไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาในเมือง	6	เส้นทางวงเงินลงทุนกว่า	221,148	ล้านบาท	และโครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	5	เส้นทางวงเงินกว่า	167,222	ล้านบาท	เป็นต้น

2.	 การประกันภยัโครงการภาครฐัขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึงปัจจยับวกให้อตุสาหกรรมประกันวินาศภัยมอีตัราการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน	เช่น	โครงการประกันภยั	

ข้าวนาปี	เบี้ยประกันภัยรวมกว่า	2,700	ล้านบาท	และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการด�าเนินการในปี	2560	อีก	2	โครงการ	คือ	โครงการประกัน	

ผู้มีรายได้น้อย	792	ล้านบาท	และโครงการประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภ�วก�รณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวิน�ศภัย
และแนวโน้มก�รแข่งขันในอน�คต (ต่อ)
Situation of Competition in Non-Life Insurance Industry 
and Trend for the Future Competition (Continued)
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Competition	in	property	insurance	market	in	2016	was	relatively	high.		Insurers	had	dumped	premium	rate	of	property	insurance	by	20%	

to	appeal	 the	customers.	 	So	each	company	adjusted	their	premium	rates	 to	retain	 their	existing	customers.	 	Meanwhile,	marine	and		

transportation	insurance	showed	growth	of	-1.3%	reflected	by	slowdown	in	export	and	import.

Table 1. Comparison of Direct Premium and Premium Growth for 2013–2016

Type of Insurance
Direct Premium (Million Baht) Premium Growth (Percentage)

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Fire 11,817 11,053 10,479 10.233 20.0 (10.9) (5.2) (2.3)

Marine	and	Transportation 5,305 5,303 5,337 5,268 2.2 (0.02) 0.6 (1.3)

Motor 118,462 117,774 120,271 122,190 14.0 (0.5) 2.1 1.6

Miscellaneous 67,536 71,062 73,023 74,138 11.5 6.0 2.8 1.5

Total Premium 203,120 205,193 209,111 211,829 13.1 1.1 1.9 1.3

Source: Office of Insurance Commission (OIC) 

Growth	of	insurance	industry	in	2017	will	be	around	3-4%	which	has	constantly	improved	since	2016.		Such	growth	will	be	contributed	by	

the	government’s	stimulation	policy	on	infrastructure	investment	and	household	spending.		Besides,	financial	cost	is	low	due	to	decline	

in	domestic	Policy	Interest	Rate	which	has	been	maintained	at	1.50%	and	Thai	Baht	depreciation,	so	these	factors	support	Thai	export	

sector	to	recover.	

However,	Non-Life	insurance	industry	might	grow	slower	comparing	with	2016	growth.		This	depends	on	economic	challenges	especially		

domestic	economy	such	as	high	household	debt,	stable	domestic	car	sales,	loan	given	by	commercial	banks	with	caution,	drought,	flood,	

or	various	types	of	natural	disasters.

It	is	expected	that	an	intensity	of	competition	in	Non-Life	insurance	industry	in	2017	will	be	at	the	same	level	as	2016.		The	competition	

will	be	in	term	of	pricing	on	property	insurance	and	Industrial	All	Risk	insurance	but	will	not	as	aggressive	as	the	previous	year	because		

premium	 rate	was	 already	 at	 the	 lowest.	 	Competition	 in	 term	of	 pricing	 should	be	more	 intense	 in	Contractors	All	 Risk	 insurance		

responding	 to	 the	mega	government	project,	 for	 example,	dual-track	 railway	project.	 	 For	 health	 insurance	 in	 2017,	development	 of		

new	types	of	health	insurance	products	to	serve	health	and	wellness	trend	and	increase	in	numbers	of	older	people	will	be	the	factor	

accelerating	the	intensity	of	competition	in	health	insurance	market.

Positive	Factors	for	Non-Life	Insurance	Industry	in	2017

1.	 Transportation	development	project	to	boost	the	investment	of	country’s	infrastructure	where	there	are	36	projects	executed	in	2017		

with	total	investment	budget	of	approximately	895,758	million	Baht.		The	investment	is	classified	into	several	main	projects	such	as		

10	routes	of	dual-track	railway	project	with	a	budget	of	408,616	million	Baht,	6	routes	of	sky	train	and	subway	projects	to	relieve	traffic		

congestion	in	Bangkok	with	a	budget	of	221,148	million	Baht,	and	5	inter-state	expressway	projects	with	a	budget	of	167,222	million	Baht.	

2.	 Mega	government	project	is	another	positive	factor	to	Non-Life	insurance	industry	growth	such	as	wet-season	rice	field	insurance	with	

total	premium	around	2,700	million	Baht.		Moreover,	there	are	two	other	ongoing	projects	in	2017:	low	income	insurance	with	premium	

value	of	792	million	Baht	and	travel	insurance	for	foreigner.
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3.	 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพท่ีมีอัตราการเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง	 ตอบรับกระแสนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยที่เพ่ิมมากขึ้น	

และแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น	 ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์	 (Ageing	 Society)	 ภายในปี	 2568	 รวมถึงกระแส	

การเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทย	จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีอัตราการเติบโตได้ดี

4.	 ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี	2560	ที่คาดการณ์ว่าจะมีจ�านวน	800,000	คัน	จะส่งผลให้ตลาดประกันรถยนต์สามารถเติบโตได้ประมาณ

ร้อยละ	 1-2	 รวมถึงผลจากมาตรการโครงการรถยนต์คันแรกที่เริ่มในปี	 2554	 จ�านวนกว่า	 1.1	 ล้านคัน	 ก�าลังทยอยครบก�าหนดสิทธ์ิให้สามารถ	

โอนเปลี่ยนมือได้ตั้งแต่เดือนกันยายน	2559	ซึ่งในกรณีผู้ใช้สิทธิ์ต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่จะเป็นอุปสงค์ต่อยอดขายรถยนต์ที่มีแนวโน้มจะกลับมา

ในปี	2560	ถึงร้อยละ	3

5.	 การขยายตัวของธุรกิจในเขตการค้าเสรี	(ASEAN	Economic	Community	or	AEC)	การท�าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้น	จะมีธุรกรรม	

และการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีความจ�าเป็นท่ีต้องซื้อประกันภัย	 เพ่ือให้สอดรับกับกฎเกณฑ์ข้อบังคับ	 เกณฑ์การควบคุมและเงินกองทุน		

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	 ส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจภายในประเทศมีทิศทางดีข้ึน	 รวมถึงอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยที่ได้รับ	

ปัจจัยบวกตามไปด้วย	จากการเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยข้ามพรมแดนให้กับนักลงทุนต่างชาติ

ในปี	2560	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินกิจการด้วยความมั่นคง	เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดระยะเวลา	9	ปี		

และยังคงยืนหยัดรกัษาคณุภาพในการเป็นบรษิทัประกันวินาศภยัขนาดใหญ่ระดบัแนวหน้า	ด้วยคณุสมบตัดิงักล่าวทีส่ัง่สมจากมาตรฐานการดแูลเอาใจใส่	

ลูกค้าด้วยใจ	ด้วยรอยย้ิม	 และมิตรภาพ	ดังสโลแกน	 “เมืองไทยประกันภัย...ย้ิมได้ เม่ือภัยมา”	 	 เมืองไทยประกันภัยประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง	

ภายใต้หลักธรรม	 “ทศพิธราชธรรม”	 โดยน้อมน�าหลักธรรมมาเป็นแนวทางพัฒนาและด�าเนินงาน	ส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมืองไทยประกันภัย	

ก้าวข้ามผ่านอปุสรรค	วิกฤตการณ์ต่างๆ	นานัปการมาได้จวบจนถึงวนันี	้อกีทัง้ยังสัง่สมประสบการณ์ทีม่คีณุค่าในทุกด้าน	ปรบัเปลีย่นกลยุทธ์พัฒนาองค์กร

เพื่อตอกย�้าความเป็นผู้น�าด้านประกันวินาศภัยอันดับต้นของประเทศ

บรษิทัฯ	มนีโยบาย	วิสยัทัศน์	และความมุง่มัน่	ทีจ่ะพัฒนาการให้บรกิารเพ่ือให้เกดิความประทบัใจ	และรองรบัความคาดหวงัของลกูค้าท่ีให้ความไว้วางใจ	

บริษัทฯ	เป็นอย่างดี	ซึ่งเห็นได้จากยอดขายและอัตราการเติบโตของบริษัทฯ	ตลอดหลายปีที่ผ่านมา	เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจ	โดยเฉพาะ	

อย่างย่ิงการขยายตัวของลูกค้ารายย่อยที่ขยายตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมากในช่วง	2-3	ปีที่ผ่านมา	จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ	มีแผนการขยายรากฐานการให้บริการ	

อย่างท่ัวถึงและดีมากขึ้น	 ในปี	 2559	 ที่ผ่านมาบริษัทฯ	 ประกาศความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาการให้บริการไปสู่ปีแห่งการให้บริการที่ดีเย่ียม	 “Year	 of		

Service	Excellence”	และยังมุ่งเน้นด้านการบริการที่ดีเยี่ยมในปี	2560	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการและการให้บริการในทุกด้าน	โดยเฉพาะ	

งานด้านการสนับสนุนต่างๆ	ที่ยกระดับขึ้นเป็นโครงการพิเศษที่ด�าเนินการต่อเนื่อง	คือ

1.	 พัฒนาการให้บรกิารแบบตัง้แต่ต้นจนจบ	(End	to	End	Process)	โดยมแีผนพัฒนาทัง้ระบบ	ตัง้แต่การน�าเสนอขาย	จนถึงการบรกิารสนิไหมทดแทน		

โดยมีแผนการพัฒนาทั้งระบบงาน	ขั้นตอน	และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ	ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล	บริษัทฯ	จึงได้จัดหา	

เครื่องมือและระบบงานเพิ่มเติม	 เช่น	การพัฒนา	Application	 “Claim	Di”	Smart	Claim	ที่รองรับการท�างานตั้งแต่การแจ้งอุบัติเหตุ	 แจ้งสินไหม	

ออนไลน์	 รวมถึงการท�าประกันภัยรถยนต์พร้อมตรวจสภาพรถด้วยตนเองผ่าน	Application	ส�าหรับปี	 2560	บริษัทฯ	จะมีการพัฒนาและต่อยอด		

CNB	 Application	 เพ่ือสนับสนุนการท�างานของฝ่ายขายและพันธมิตรคู่ค้า	 ให้สามารถรองรับการท�างานตั้งแต่การค�านวณเบี้ยประกันภัย		

ท�าข้อเสนอประกันภัย	บันทึกข้อมูลรับประกันภัยเข้าระบบ	เป็นการพัฒนาระบบประกันภัยรถยนต์ให้ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น	ทั้งด้านการรับประกันภัย	

และการบริการสินไหมรถยนต์	 เพ่ือรองรับการขยายงานประกันภัยรถยนต์ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	 รวมถึงเตรียมขยายผลไปยัง	

ธุรกิจประกันภัยทั่วไป	(Non-Motor)	ในทุกๆ	ผลิตภัณฑ์ต่อไป

2.	 พัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าและพันธมิตร	 บริษัทฯ	มีแผนท่ีจะขยายสาขาย่อยเพ่ือให้บริการเพิ่มขึ้นอีก	 4-8	 สาขาย่อยภายใน	 2	ปี	 จาก	

ปัจจบุนัท่ีมสีาขาย่อยบรกิารจ�านวน	20	สาขาย่อยท่ัวประเทศ	เพ่ือรองรบัการขยายตวัของลกูค้ารายย่อย	และครอบคลมุพ้ืนทีใ่ห้บรกิารในต่างจงัหวัด

เพ่ิมมากขึ้น	 ส�าหรับปี	 2560	บริษัทฯ	 ได้เตรียมขยายสาขาย่อยเพ่ิมข้ึนอีก	4	แห่ง	 และจะมีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการท�างานของสาขาย่อย	

ให้มีการบริการได้ดีมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งได้มีการพัฒนาช่องทางการให้บริการ	Call	Center	1484	โดยน�าระบบ	IVR	หรือ	Interactive	Voice	Response	

เข้ามาช่วยจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับเรื่องและให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

3.	 พัฒนาและขยายธุรกิจการลงทุนสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียน	หรือ	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	โดยในปี	2559	ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ได้มีการ	

ภ�วก�รณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวิน�ศภัย
และแนวโน้มก�รแข่งขันในอน�คต (ต่อ)
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3.	 Personal	 accident	 and	 health	 insurances	 have	 shown	 a	 constant	 growth	 in	 line	with	 trend	 of	 healthy	 lifestyle	 and	 increase	 in		

numbers	of	older	people	due	to	the	fact	that	society	currently	will	become	complete	aging	society	by	2025.		Also,	trend	of	traveling		

in	the	country	or	overseas	of	Thai	people	will	be	one	of	positive	factors	boosting	the	growth	of	Non-Life	insurance	industry.

4.	 Numbers	of	domestic	new	car	sales	in	2017	is	anticipated	to	be	800,000	vehicles	which	will	stimulate	motor	insurance	market	to	grow	

around	1-2%.		The	first-car	scheme	introduced	in	2011	with	the	car	sold	under	the	scheme	of	1.1	million	vehicles.		These	cars	are		

eligible	for	ownership	transfer	since	September	2016.		In	case	of	those	who	already	exercised	their	rights	to	purchase	new	vehicles,	

this	will	become	a	demand	for	new	car	sales	around	3%	in	2017.	

5.	 Economic	expansion	in	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	will	increase	trading	among	the	member	countries.		It	will	also	increase		

transactions	 and	 investments	 from	 foreign	 investors,	 resulting	 in	 higher	 demand	 on	 insurance	 purchasing	 of	 such	 investors		

for	compliance	of	rules,	regulations	and	fund	requirements	to	meet	international	standard.		These	factors,	as	well	as	sales	of	cross-border		

insurance	product	offer	to	foreign	investors,	will	reflect	to	growth	of	Thai	economy	and	also	growth	of	Non-Life	insurance	industry.

In	 the	 year	 2017,	Muang	Thai	 insurance	Public	Company	 Limited	 commits	 to	 operate	 its	 business	with	 stability,	 reliability	 and	 trust		

of	customers.		Over	a	period	of	9	years,	it	has	maintained	its	quality	as	a	leading	Non-Life	insurance	company.		With	this	qualification	

accumulated	thought	out	several	years,	the	Company	has	providing	good	care	to	the	customers	with	smile	and	companionship	in	line	

with	its	slogan	“Muang Thai Insurance... Smile Over Trouble.”		Moreover,	the	Company	has	operated	the	business	under	“King’s	Tenfold	

Moral	Code”	or	Tossapit	Rajatham	which	is	used	as	a	guideline	in	improving	and	conducting	the	business.		As	a	result,	it	has	overcame	

countless	obstacles	and	crisis	that	it	has	faced	in	the	past.		From	the	experiences,	the	Company	has	adjusted	and	improved	strategies	to	

maintain	it	position	as	a	leading	company	in	Non-Life	insurance	industry.	

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	2017	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		

1.	 Improve	End-to-End	service	for	Motor	and	Non-Motor	insurance:	The	service	will	be	improved	entire	process	starting	from	product	

presentation	to	claim	service	process.		The	Company	has	planned	to	improve	work	systems,	procedures	and	support	tools	to	be		

more	effective	and	be	ready	for	digital	economy.		So,	the	Company	has	developed	useful	tool	and	system	for	its	business	such	as	

“Claim	Di”	Smart	Claim	application	which	the	customers	can	report	accident	and	claim,	apply	for	motor	insurance	and	do	self-check		

of	to-be-insured	car.		The	Company	will	continue	to	develop	CNB	application	in	2016.		This	application	will	support	work	of	sales		

teams	and	business	partners	on	calculating	and	quoting	premium,	 searching	 for	 insuring	 terms	and	conditions	and	 recording		

information	into	a	system.		This	progress	help	improve	Motor	Insurance	system	both	underwriting	and	claim	services	to	be	more	

integrated	to	support	Company’s	business	that	has	grown	substantially	within	past	years.		This	project	will	be	carried	onto	Non-Motor	

insurance	system	afterwards.

2.	 Improve	and	develop	service	channels	for	customers	and	business	partners:	The	Company	has	aimed	to	open	4-8	sub-branches	

with	next	2	years,	expanding	from	20	existing	sub-branches	nationwide,	to	support	growth	of	retail	customer	base	and	cover	more	

area	in	providing	services	in	upcountry.		In	2017,	the	Company	has	planned	to	open	4	sub-branches	and	improved	work	process	and	

system	of	the	sub-branches.		Call	Center	channel	has	been	improved	by	applying	Interactive	Voice	Response	(IVR)	to	the	system	to	

enhance	call	and	complaint	handling	and	provide	fast	and	good	service	to	the	customers.
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ร่วมทุนกับ	 ST-Group	 ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	จัดตั้งบริษัท	 ST-Muang	 Thai	 Insurance	 เพ่ือประกอบธุรกิจรับประกันภัย		

ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้เตรียมแผนการในการจัดตั้งส�านักงานผู้แทน	ประจ�าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	

เพ่ือจดัเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ตลาด	รวมถึงสร้างความรบัรูข้องคนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับแบรนด์ของบรษิทัฯ	โดยจะเริม่เปิดด�าเนนิการในช่วงกลางปี	2560	นี้

4.	 พัฒนาการกระบวนการจัดท�าการวิจัย	 และการวิเคราะห์ด้านการตลาด	การพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพ่ือให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ตรง

ต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม	 (Customer	 Segment	Analysis/Customer	 Insight	Research)	ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้านิติบุคคล		

อันเป็นการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย	อีกทั้งจัดให้มีการส�ารวจความพึงพอใจในด้านการบริการของบริษัทฯ	ซึ่งได้

ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดมา	 เพ่ือให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้การบริการที่ดีและใช้บริการบริษัทฯ	 ต่อไป	ผสมผสานผ่านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์	

หรือ	Customer	Relationship	Management	(CRM)

5.	 การพัฒนาการกระบวนการสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจ	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและจัดท�าเครื่องมือต่างๆ	 เพ่ือสนับสนุนการขาย	

และการให้บริการกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ	 ให้สามารถท�างานได้สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพมากข้ึน	บริษัทฯ	 ได้พัฒนาเคร่ืองมือการขาย		

อุปกรณ์	 และเครื่องมือต่างๆ	 รวมถึงระบบการอบรมทักษะการขายและทักษะอื่นๆ	ผ่าน	Applications	บน	Digital	 Platform	 ท่ีจะช่วยขยาย	

ขีดความสามารถในการแข่งขัน	และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นในอน�คต
ปัจจุบัน	ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากบริษัทประกันภัยต่างก็เร่งปรับตัว	สร้างความแข็งแกร่ง	น�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาเป็น

เครื่องมือในการขายผลิตภัณฑ์	ลดต้นทุน	และเสริมประสิทธิภาพบริการของบริษัท	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การปรับกฎเกณฑ์มาตรการทางกฎหมายใหม่	ให้เป็นมาตรฐานสากลตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป	(Insurance	Core	Principles)	เพื่อเสริมสร้าง	

ศักยภาพผูป้ระกอบการ	อาท	ิการด�ารงเงนิกองทุนตามระดบัความเสีย่ง	(Risk	Based	Capital)	เพ่ือให้บรษิทัมคีวามมัน่คงทางการเงนิ	รองรบัความผนัผวน

จากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ	ทีอ่าจมผีลต่อการด�าเนนิงานของแต่ละบริษทั	ท�าให้ต้องปรบัตวั	หรือมกีารควบรวมกันเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและขีดความ

สามารถในการรับประกันภัย

การน�าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ	 การให้ค�าปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยของคนกลางหรือนายหน้าประกันภัยเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล		

ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาของผู้ให้บริการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันออนไลน์บนเว็บไซต์ต่างๆ	 ซึ่งเว็บไซต์เหล่าน้ีมีความสามารถในการชักชวนและ	

ชี้น�าลูกค้าให้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยท่ีน�าเสนอ	สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่	ที่ต้องการเปรียบเทียบและตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อ	

ส่งผลให้	E-Commerce	Insurance	มีการแข่งขันด้านราคาเบี้ยประกันภัยมากขึ้น	บริษัทประกันภัยต่างต้องปรับตัวเพื่อให้มีความได้เปรียบเชิงแข่งขัน

นอกจากนี้การเข้ามามีบทบาท	ของกลุ่ม	Start-Up	เกิดใหม่ในกลุ่มธุรกิจการเงิน	หรือ	FinTech	ที่อาจเข้ามาพลิกโฉมวงการประกันภัย	โดยการน�าแนวคิด	

Peer	 to	Peer	 Insurance	มาใช้งาน	ผ่านการรวมตัวของกลุ่มผู้เอาประกันภัยจ�านวนมาก	รวบรวมเงินเบี้ยประกันภัยไว้ในกองกลาง	และจ่ายค่าสินไหม

ให้สมาชิกในกลุ่มเมื่อต้องการเรียกร้องสินไหมทดแทน	หรือในกรณีของเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ	(Autonomous	Car)	ซึ่งจะส่งผลท�าให้ความเสี่ยงของ

ผู้ขับขี่ถูกโอนไปสู่เครื่องจักรแทน	ท�าให้รูปแบบของการประกันภัยในอนาคต	อาจเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก

ทัง้น้ีเพ่ือเป็นการรองรบัผลกระทบดงักล่าว	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มกีารตดิตามข่าวสารและความคบืหน้า	รวมทัง้จดัให้มโีครงการความร่วมกับผูบ้งัคับใช้กฎหมาย		

สถาบันการเงิน	รวมถึงพันธมิตร	เพื่อให้สามารถเตรียมความร้อมและด�าเนินการปรับแผนธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันเวลา	และสามารถ

รักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคสมัยที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็วเช่นในปัจจุบัน

ภ�วก�รณ์แข่งขันในธุรกิจประกันวิน�ศภัย
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3.	 Expand	business	to	countries	in	ASEAN	Economic	Community	(AEC):	The	Company	had	formed	a	joint	venture	with	ST-Group	in	Lao	

People’s	Democratic	Republic,	founding	“ST-Muang	Thai	Insurance	Company”	to	operate	insurance	business	both	Life	and	Non-Life	

insurance.		Besides,	the	Company	has	planned	to	open	a	representative	office	in	Myanmar	around	mid	2017	to	collect	data,	conduct	

market	research	and	to	create	brand	awareness.

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	which	can	operate	faster	and	more	effective,	 for	example	 improving	sales	process,		

equipment	and	tool	and	providing	training	on	sales	skills	and	other	related	skills	 through	application	on	digital	platform	that	can		

improve	competitive	ability	to	be	more	effective.

Factors that might Impact Future Performance of the Company
Nowadays,	level	of	competition	intensity	will	higher	in	Non-Life	insurance	industry	because	Non-Life	insurance	companies	increase	their		

competitiveness	ability	by	starting	 to	adjust	 to	new	 things,	build	up	 their	strength,	use	new	 technologies	as	 tools	 in	selling	products,		

reduce	costs	and	enhance	service	efficiency.

Laws	and	 regulations	 have	been	amended	 to	be	 in	 line	with	 the	 Insurance	Core	Principles	 to	 enhance	 capabilities	 of	 the	 insurers,		

for	example	revising	requirement	for	the	Risk	Based	Capital	to	strengthen	financial	stability	and	to	handle	fluctuations	caused	by	economic	

crisis	that	might	have	impacts	to	insurer’s	performance.		Therefore,	the	insurers	have	to	adjust	or	merge	with	other	insurers	to	build	up	

stability	or	increase	underwriting	capability.

Recently,	 agencies	 or	brokers	 have	used	digital	 technology	 in	presenting	products	 and	 services	and	providing	advice	on	Non-Life		

insurance	products.		Digital	technology	has	became	more	popular,	as	online	services	providers	which	offer	comparison	on	insurance	

products	can	appeal	and	encourage	customers	to	decide	to	buy	insurance	product	that	serve	customer	behavior.		In	digital	era,	customers	

prefer	to	compare	and	require	advice	before	making	decision.		This	boosts	E-Commerce	Insurance	to	compete	in	term	off	pricing	and	

insurance	companies	must	adapt	to	this	trend	to	have	more	advantages	in	the	competition.

Moreover,	Start-up	companies	in	financial	sector	or	Financial	Technology	companies,	FinTech	as	a	short	term,	might	take	a	big	role	in		

changing	Non-Life	insurance	industry.		They	will	introduce	“Peer	to	Peer	Insurance”	model	which	is	the	segment	where	insurance	policyholders		

team	up	to	absorb	each	other’s	risks,	with	everyone	contributing	money	to	insure	each	other’s	losses.		Beside,	Autonomous	Car	technology	

will	be	a	new	trend	which	risk	of	a	driver	to	transfer	to	a	vehicle.		It	will	change	insurance	pattern	in	the	future	dramatically.

	

To	prepare	for	such	changes	and	impacts,	the	Company	has	follows	news	and	update	regularly	and	initiated	cooperation	projects	with	

regulators,	financial	institutes	and	business	partners	to	adjust	the	business	plan	to	future	change	and	can	compete	with	others	company	

in	fast-changing	market.
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

ในรอบปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ  

ซึ่งได้จัดประชุมรวม 6 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจ�าปี 2558 จ�านวน 1 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับบริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือสอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระในการสอบบัญชี ประชุมพิจารณารายละเอียดและ 

สอบทานงบการเงินระหว่างกาล ภายหลังสอบทาน ส�าหรับงวด 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน ของปี พ.ศ. 2559 จ�านวน 3 ครั้ง การประชุมพิจารณา 

เรื่องการประกันภัยต่อ การประกันภัยรถยนต์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ จ�านวน 1 ครั้ง และการประชุมคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จ�านวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้น้อมน�าหลกัทศพิธราชธรรมเก่ียวกับเรือ่งความซือ่ตรงและความยุติธรรม เพ่ือน�ามาใช้เป็นแนวทางยึดถือในการปฏิบัตงิานอย่าง 

เคร่งครดั พร้อมท้ังได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขตและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้สอดคล้องตามแนวทางข้อก�าหนด 

กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกันภัย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ได้แก่ การสอบทานการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีการสอบทานงบการเงนิ สอบทานการบรหิารจดัการความเสีย่ง การสอบทานการประเมนิการควบคมุภายใน 

และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบาย 

การก�ากับดูแลกจิการ สทิธิของผูถื้อหุ้น สทิธิของผูม้ส่ีวนได้เสยี จรยิธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดลุของผูบ้รหิาร เพ่ือให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯ ได้ด�าเนินการ 

ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน  

เพ่ือการควบคมุประสทิธิผลของการด�าเนินงาน การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพและประหยัด การดแูลทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดข้อผดิพลาด  

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2558 และงบการเงินรายไตรมาสประจ�าปี 2559 ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีตาม 

พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ได้สอบทานและสอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน  

และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ

4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตราก�าลัง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2560 ซึ่งได้จัดท�าข้ึน 

บนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแล้ว เพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ขออนุมตัท่ีิประชมุผูถื้อหุ้น ในปี 2560 ได้แต่งตัง้นางสาวสมใจ  คณุปสตุ ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขท่ี 4499 และ/หรอื  

นางนงลกัษณ์  พุ่มน้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4172 และ/หรอื นางสาวรชัดา  ยงสวัสดิว์าณชิย์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4951  

และ/หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ 

ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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In the year 2016, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had six 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 2015 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 2016, one meeting is consider the reinsurance, motor underwriting, information technology and there is one meeting to selection auditor.

The Audit Committee has taken the virtues of integrity and non-deviation from righteousness as a work guideline.  The Committee has 

strictly followed duties and responsibilities assigned by the Board of Directors in order to meet requirements and regulations of the Office 

of Insurance Commission and the Stock Exchange of Thailand such as reviewing good corporate governance, financial statements, risk 

management and internal control assessment and supervising 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 2015 and the Quarterly Financial Statements for the year 2016 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 2017, 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 2017 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 2,400,000.- (Two million four hundred  thousand 

Baht only) with the following details:
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1) ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2560 เป็นจ�านวนเงิน 1,150,000 บาท

2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจ�านวนเงิน 690,000 บาท

3) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าไตรมาสสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน  

พ.ศ. 2560 เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 180,000 บาท

4) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  

เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บริษัทฯ  

มีการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี 

และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย
 ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	(ต่อ)
Report of the Audit Committee (Continued)
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1) Examination of the financial statements for the years ending 31 December 2017 for the amount of Baht 1,150,000.-

2) Review of interim financial statements (altogether three quarters), for the amount of Baht 690,000.-

3) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at 30 June 

2017 for the amount of Baht 180,000.-

4) Examination of the report required by the Office of Insurance Commission under the Risk-Based Capital Framework as at  

31 December 2017 for the amount of Baht 380,000.-

To be proposed to the Board of Directors’ Meeting and the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2017 for further consideration  

and approval.

The Audit Committee continuously values the good corporate governance, internal control and risk management in order for the Company 

to have the good corporate governance, have the suitable and adequate internal control for business operations, have the risk management  

in the acceptable level, have the accurate and reliable accounting system and financial statements including the compliance to the  

legislations, rules and regulations which are related to the Company’s business operations.

 On behalf of the Audit Committee

 Mr. Chusak  Direkwattanachai
 Chairman of the Audit Committee
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อรายงาน 
ทางการเงิน	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
Report of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements  
Muang Thai Insurance Public Company Limited

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�า

ขึ้นตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

ระมัดระวัง รวมทั้งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ  ดังนั้นงบการเงินจึงสะท้อนฐานะการ

เงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัให้มแีละด�ารงไว้ซึง่ระบบการควบคมุภายใน และระบบบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิภาพ เพ่ือให้เชือ่มัน่อย่าง 

มีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอส�าหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ 

ด�าเนนิการท่ีผดิปกตอิย่างมสีาระส�าคญั รวมทัง้มกีารปฏิบตัติามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน 

ของบรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดถูกต้องในสาระส�าคญั

	 นายโพธิพงษ์		ลำ่าซำา	 นางนวลพรรณ		ลำ่าซำา
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

168 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



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, 2016 have shown the 

financial conditions, performance and cash flow correctly in the main points.

 Mr. Photipong  Lamsam Mrs. Nualphan  Lamsam
 Chairman President and Chief Executive Officer
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนด 

โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  

ตามท่ีระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3.1 เกี่ยวกับการจัดประเภทรายการบัญชีตามรูปแบบงบการเงินที่ออกใหม่ที่ก�าหนด 

ในประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ลงวันท่ี  4 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  

เป็นต้นไป และการปฏบิติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุและฉบบัใหม่ทีอ่อกโดยสภาวิชาชพีบญัช ีท้ังนี ้ข้าพเจ้ามไิด้แสดงความเหน็

อย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจบุนั  

ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง 

ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า  

ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมิน 

ความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบั

เรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

•	 การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับจ�านวน 12,407 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับประกันภัยให้กับผู้เอาประกันภัยรายย่อยและมีกรมธรรม ์

ประกันภัยเป็นจ�านวนมาก ซึง่ค่าเบีย้ประกันภัยท่ีเรยีกเก็บจากลกูค้ามคีวามหลากหลายและต้องอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นหลัก ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับ 

การขายเบี้ยประกันภัย การค�านวณเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและ 

เลือกตัวอย่างมาสุ ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบไว้ เพ่ือตอบสนองเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได ้

ในงบการเงิน ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยว่าสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
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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 (the Company), which comprise  

the statement of financial position as at 31 December 2016, the related statements of comprehensive income, changes in equity and cash 

flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Muang Thai Insurance  

Public Company Limited as at 31 December 2016, its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further described in  

the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.  I am independent of the Company in accordance  

with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage  

of His Majesty the King as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance  

with the Code.  I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Emphasis of Matters
I draw attention to Notes 2 and 3.1 to the financial statements relating to the presentation of the Company’s financial statements in  

accordance with the new format as specified in the Notification of the Office of Insurance Commission dated 4 March 2016, which became 

effective as from 1 January 2016, and the adoption of the revised and new accounting standards as issued by the Federation of Accounting 

Professions.  My opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial statements  

of the current period.  These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming  

my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of  

my report, including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to  

my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements.  The results of my audit procedures, including the procedures  

performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

•	 Insurance	premiums	recognition

In 2016, the Company had revenue from insurance premiums amounting to Baht 12,407 million, which were derived from retail insured 

and had a large number of policies.  The insurance premiums are collected from variety customers and insurance premiums amount 

rely on the processing of information technology system.  I therefore focused on the recognition of insurance premiums with respect 

to the amount and appropriate timing.

I have assessed and tested the internal controls of information technology system and its internal controls with respect to  

underwriting, insurance premiums calculation and revenue recognition of insurance premiums by making enquiry of responsible 

executives, gaining an understanding and selecting representative samples to test the operation of the designed controls with 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

ประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ท่ีรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบ

ระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและหลังวันสิ้นงวด นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับท่ีรับรู้ตลอด 

รอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

•	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

หน้ีสินจากสัญญาประกันภัย - ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นบัญชีท่ีมีความส�าคัญในงบการเงิน โดย ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายคงค้างจ�านวน 3,216 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21 ของ 

หน้ีสินรวม) บัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนค้างจ่ายจะรวมทั้งในส่วนของความเสียหายที่เกิดข้ึนและได้รับรายงานแล้ว

และความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวค�านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทาง 

คณิตศาสตร์ประกันภัย ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการอย่างสูง  

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของ ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากน้ี ส�ารอง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายดังกล่าวยังเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  

ซึ่งจ�านวนดังกล่าวค�านวณขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดียวกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ  

มีส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ จ�านวน 1,764 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม)

ข้าพเจ้าได้ศกึษาและประเมนิของระบบการควบคมุภายในเก่ียวกบัการรบัเรือ่งค่าสนิไหมทดแทน การจดัการค่าสนิไหมทดแทน การตัง้ประมาณการ

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและการรับประกันภัยต่อ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเกี่ยวกับเกณฑ์และข้อสมมติที่ใช้ใน

การประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของบริษัทฯ และข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบข้อมูลที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการค�านวณประมาณ

การส�ารอง สุ่มตัวอย่างแฟ้มสินไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

ต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ทีมงานท่ีมีความเชี่ยวชาญในการสอบทานประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีตั้งไว้ในบัญชี ประเมินข้อสมมติ  

วิธีการท่ีใช้ในการค�านวณ และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการส�ารองสินไหมทดแทน 

ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อด้วย

•	 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ	ส�ารองสินไหมทดแทนส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ	และลูกหน้ีจากสัญญา

ประกันภัยต่อ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ  

ประมาณการตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน อายุหน้ี 

คงค้างและสถานะปัจจุบันของลูกหน้ีคงค้าง ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณาและบันทึกประมาณการผลขาดทุน 

ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายช�าระคืนหนี้ นอกจากนี้ ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวถือว่ามีนัยส�าคัญ เน่ืองจาก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ ส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ  

และลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อรวมจ�านวน 4,157 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 21 ของสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน  

154 ล้านบาท ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ข้าพเจ้าได้ศึกษาและท�าความเข้าใจระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวกับการติดตามหน้ี การค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและการบันทึก 

รายการบัญชี โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและประเมินข้อมูลและวิธีการท่ีบริษัทฯ ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบการค�านวณอายุหนี้คงค้างและการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

•	 ค่าความนิยม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มียอดคงค้างของค่าความนิยมเป็นจ�านวน 632 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวมีอายุการให้ประโยชน ์

ไม่ทราบแน่นอนและต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญช ี

ท่ีส�าคัญท่ีฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

ที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากกลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก�าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาว ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงให้ความส�าคัญกับ

การตรวจสอบความเหมาะสมของมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี
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respond to the amount and timing of revenue recognition in financial statements.  In addition, I selected representative samples of 

insurance policies to assess whether revenue recognition was consistent with conditions specified in the insurance policies and 

whether it was in compliance with the Company’s policy.  I also reviewed the insurance policies and endorsement transactions  

occurring during the accounting period, before and after period-end, which were recognised as revenues of the Company.  Moreover, 

I performed analytical procedures to compare insurance premiums recognised throughout the period and examined on sampling 

basis for accounting entries related to insurance premiums made through journal vouchers.

•	 Insurance	contract	liabilities	-	loss	reserves	and	outstanding	claims

Insurance contract liabilities - loss reserves and outstanding claim account is highly significant to the financial statements.  As at  

31 December 2016, the Company had loss reserves and outstanding claims amounted to Baht 3,216 million (representing  

21 percent of total liabilities).  Loss reserves and outstanding claims includes both claims incurred and reported and claims  

incurred but not reported, which were calculated by the Company’s management using actuarial techniques.  The key assumptions  

applied were based on historical data and required the management to exercise substantial judgement in estimating such reserves 

so I addressed the adequacy of loss reserves and outstanding claims as a key audit matter.  In addition, such loss reserves and 

outstanding claims are directly relevant to the insurance reserves recoverable from reinsurers which were also calculated by the 

Company’s management using actuarial techniques.  As at 31 December 2016, the Company had insurance reserves recoverable 

from reinsurers amounting to Baht 1,764 million (representing 9 percent of total assets).

I assessed and tested the internal controls relevant to claims, loss adjustments, estimation of loss reserves and outstanding claims 

and reinsurance, by making enquiry of responsible executives regarding the criteria and assumptions used in the estimates made 

by the Company’s internal actuary.  I selected, on a sampling basis, data used by the actuary in calculating loss reserves, performed 

random test on major claims file, and performed analytical procedures on the frequency of claims and average loss per claim. In 

addition, I involved internal expert to review the reserve recognised in the accounts, assessed the assumptions and methods used in 

the calculation, and compared the assumptions to those used in the prior year.  Moreover, I also reviewed the estimates of insurance 

reserves recoverable from reinsurers.

•	 Allowance	for	premiums	receivables,	insurance	reserves	recoverable	from	reinsurers,	receivables	from	reinsurance	contracts

Allowance for premiums receivables, insurance reserves recoverable from reinsurers and receivables from reinsurance contracts 

are estimated based on losses expected to be incurred when debtors are unable to repay.  The losses were estimated from 

past collections, aging profile and current status of outstanding receivables.  The management is therefore required to exercise  

considerable judgement in determining and recording the allowance for losses expected to be incurred when debtors are unable 

to repay.  In addition, the allowance for such receivables is significant since as at 31 December 2016, the Company had significant 

balances of premiums receivables, insurance reserves recoverable from reinsurers and receivables from reinsurance contracts 

amounting to Baht 4,157 million (accounting for 21% of total assets), and the allowance for these receivables amounting to Baht 154 

million.  Therefore, I addressed the adequacy of the allowance for doubtful accounts for receivables as a key audit matter.

I gained an understanding of the internal controls relevant to collection of these receivables, the calculation and recording of allowance  

for such receivables by making enquiry of management, gaining an understanding and assessed the information and methods used 

by the Company in calculating the allowance.  In addition, I tested, on a sampling basis, the calculation of debtor aging and allowance 

for these receivables.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ โดยท�าความเข้าใจ

กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารว่าสอดคล้องตามลักษณะการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือไม่ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติ 

ที่ส�าคัญที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ที่จัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อ

สมมติดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง ประมาณการ 

กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต อัตราคิดลดที่เลือกใช้ และทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว 

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญช ี

ที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญกับ 

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกบั 

การควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯ ในการด�าเนินงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการด�าเนนิงาน 

ต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือ 

หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่ 

อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ 

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 

ผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ  

และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม 

เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต 

จะสูงกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น 

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
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•	 Goodwill

As at 31 December 2016, the Company had goodwill amounted to Baht 632 million with infinite useful lives and had to assess the 

impairment of goodwill every year.  Impairment testing is a significant accounting estimate requiring management to exercise a high  

degree of judgement in identifying the cash generating units, estimating the cash inflows that are expected to be generated from  

that group of assets in the future, and setting discount rate and long-term growth rate. I therefore focused on auditing amount of goodwill  

as recorded in the accounts.

I assessed the identification of cash generating units and the financial models selected by management by gaining an understanding  

of management process and assessing whether the decisions made were consistent with how assets are utilised.  In addition,  

I tested the significant assumptions applied by management in preparing estimates of the cash flows expected to be realised from the 

assets, by comparing assumptions with internal information, comparing past cash flow projections to actual operating results, cash 

flow projections, the discount rate applied by management and tested the calculation of the realisable values of the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in annual report of the 

Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.  The annual report of the Company is expected 

to be made available to me after the date of this auditor’s report.

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

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether 

the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears 

to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate 

the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either 

intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement,  

whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of  

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material 

misstatement when it exists.  Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, 

they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

• ท�าความเข้าใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

ที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี 

ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ 

ของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ 

ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้า 

จะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบ 

จากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ 

ผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 

ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้

เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า

เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู ้มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้คือ สมใจ  คุณปสุต

	 สมใจ		คุณปสุต
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560
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As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism 

throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform  

audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my 

opinion.  The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 

involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in  

the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures  

made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability 

to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report 

to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  However, future events or conditions may cause the 

Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial 

statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and  

significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding  

independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence,  

and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit 

of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.  I describe these matters in my auditor’s report 

unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter 

should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 

the public interest benefits of such communication.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Somjai  Khunapasut.

 Somjai  Khunapasut
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499

 EY Office Limited

 Bangkok: 22 February 2017
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 339,098,874        449,575,688        373,250,513        
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7 1,548,804,714     1,569,287,625     1,427,238,391     
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 50,517,133          57,235,538          72,625,420          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 8 4,382,210,113     4,581,176,701     3,875,623,679     
ลูกหนีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 9 689,875,886        329,432,304        1,096,515,715     
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 10,413,456,027   9,383,624,172     8,612,021,964     
   เงินใหกู้ย้มื 11 13,542,833          15,345,523          18,724,313          
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 525,719,893        458,807,699        354,531,737        
ค่าความนิยม 631,900,000        631,900,000        631,900,000        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 88,832,820          96,015,337          104,720,791        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 454,873,956        477,671,857        426,525,007        
เบียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 239,539,902        126,238,343        87,458,123          
สินทรัพยอื์นสุทธิ 15 570,161,126        487,954,648        494,834,626        
รวมสินทรัพย์ 19,948,533,277   18,664,265,435   17,575,970,279   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
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As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

Note 31 December 2016 31 December 2015 1 January 2015

(Restated)

Assets

Cash and cash equivalents 6 339,098,874          449,575,688          373,250,513          

Premium receivables, net 7 1,548,804,714       1,569,287,625       1,427,238,391       

Accrued investment income 50,517,133            57,235,538            72,625,420            

Reinsurance assets, net 8 4,382,210,113       4,581,176,701       3,875,623,679       

Receivables from reinsurance contracts, net 9 689,875,886          329,432,304          1,096,515,715       

Investment assets

   Investments in securities 10 10,413,456,027     9,383,624,172       8,612,021,964       

   Loans 11 13,542,833            15,345,523            18,724,313            

Property, buildings and equipment, net 12 525,719,893          458,807,699          354,531,737          

Goodwill 631,900,000          631,900,000          631,900,000          

Intangible assets, net 13 88,832,820            96,015,337            104,720,791          

Deferred tax assets 14 454,873,956          477,671,857          426,525,007          

Prepaid premium ceded 239,539,902          126,238,343          87,458,123            

Other assets, net 15 570,161,126          487,954,648          494,834,626          

Total assets 19,948,533,277     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
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งบแสดงฐานะการเงิน	(ต่อ)
Statement of Financial Position (Continued)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 1 มกราคม 2558

(ปรับปรุงใหม่)
หนีสินและส่วนของเจ้าของ
หนีสิน
หนี สินจากสญัญาประกนัภยั 16 9,182,848,783     9,160,716,099     7,972,050,985     
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 3,275,207,119     2,611,895,820     3,123,710,511     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 70,812,849          93,273,172          12,828,296          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 162,880,904        139,399,828        118,316,170        
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 193,986               228,986               263,986               
เบียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,257,087,238     1,139,378,429     1,168,846,716     
หนี สินอืน 19 1,043,646,984     954,747,028        1,037,334,650     
รวมหนีสิน 14,992,677,863   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        590,000,000        
   ทุนทีออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000        590,000,000        590,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 681,567,855        681,567,855        681,567,855        
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749        823,371,749        823,371,749        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 59,000,000          59,000,000          59,000,000          
   ยงัไม่จดัสรร 2,856,952,044     2,599,970,455     2,018,638,635     
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ -
   ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10 (55,036,234)         (189,283,986)       (29,959,274)         
รวมส่วนของเจ้าของ 4,955,855,414     4,564,626,073     4,142,618,965     
รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 19,948,533,277   18,664,265,435   17,575,970,279   

-                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
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As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

Note 31 December 2016 31 December 2015 1 January 2015

(Restated)

Liabilities and equity

Liabilities

Insurance contract liabilities 16 9,182,848,783       9,160,716,099       7,972,050,985       

Amounts due to reinsurers 17 3,275,207,119       2,611,895,820       3,123,710,511       

Income tax payable 70,812,849            93,273,172            12,828,296            

Employee benefit obligations 18 162,880,904          139,399,828          118,316,170          

Deferred tax liabilities 14 193,986                 228,986                 263,986                 

Premiums received in advance 1,257,087,238       1,139,378,429       1,168,846,716       

Other liabilities 19 1,043,646,984       954,747,028          1,037,334,650       

Total liabilities 14,992,677,863     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          590,000,000          

   Issued and fully paid-up 

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000          590,000,000          590,000,000          

Premium on share capital 681,567,855          681,567,855          681,567,855          

Surplus on business combination 823,371,749          823,371,749          823,371,749          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 20 59,000,000            59,000,000            59,000,000            

   Unappropriated 2,856,952,044       2,599,970,455       2,018,638,635       

Other components of equity - 

   revaluation deficit from investments 10 (55,036,234)           (189,283,986)         (29,959,274)           

Total equity 4,955,855,414       4,564,626,073       4,142,618,965       

Total liabilities and equity 19,948,533,277     18,664,265,435     17,575,970,279     

-                             -                             -                             

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of financial position (continued)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
Statement of Comprehensive Income

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบียประกนัภยัรับ 12,407,162,181    11,395,757,936    
หกั: เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (5,452,743,006)     (4,870,374,940)     
เบียประกนัภยัรับสุทธิ 6,954,419,175      6,525,382,996      
หกั: สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิมขึน (150,564,945)        (462,096,029)        
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 6,803,854,230      6,063,286,967      
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 1,636,574,055      1,454,843,696      
รายไดจ้ากการลงทุน 10 352,721,847         346,365,861         
กาํไรจากเงินลงทุน 112,742,240         125,056,492         
รายไดอื้น 25,073,953           31,261,974           
รวมรายได้ 8,930,966,325      8,020,814,990      
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 6,677,350,664      6,253,464,803      
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (2,962,600,954)     (3,113,647,828)     
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,714,749,710      3,139,816,975      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,005,145,045      1,853,479,279      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 1,262,383,089      1,062,790,497      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 1,163,452,607      842,044,181         
รวมค่าใช้จ่าย 22 8,145,730,451      6,898,130,932      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 785,235,874         1,122,684,058      
หกั: ภาษีเงินได้ 14 (152,013,708)        (194,934,806)        
กําไรสําหรับปี 633,222,166         927,749,252         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
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Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2016

Note 2016 2015

(Restated)

Profit or loss:

Income

Gross premium written 12,407,162,181  11,395,757,936  

Less: Premiums ceded to reinsurers (5,452,743,006)   (4,870,374,940)   

Net premium written 6,954,419,175    6,525,382,996    

Less: Unearned premium reserves increase (150,564,945)      (462,096,029)      

Net earned premium 6,803,854,230    6,063,286,967    

Fee and commission income from reinsurers 1,636,574,055    1,454,843,696    

Investment income 10 352,721,847       346,365,861       

Profit from investments 112,742,240       125,056,492       

Other income 25,073,953         31,261,974         

Total income 8,930,966,325    8,020,814,990    

Expenses

Claim expenses 6,677,350,664    6,253,464,803    

Less: Claim recovery from reinsurers (2,962,600,954)   (3,113,647,828)   

Claim expenses, net 3,714,749,710    3,139,816,975    

Commission and brokerage expenses 2,005,145,045    1,853,479,279    

Other underwriting expenses 1,262,383,089    1,062,790,497    

Operating expenses 21 1,163,452,607    842,044,181       

Total expenses 22 8,145,730,451    6,898,130,932    

Profit before income tax 785,235,874       1,122,684,058    

Less: Income tax 14 (152,013,708)      (194,934,806)      

Profit for the year 633,222,166       927,749,252       

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
Statement of Comprehensive Income (Continued)

หมายเหตุ 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย 167,809,689         (199,155,890)        
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (33,561,937)          39,831,178           
   รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 134,247,752         (159,324,712)        
รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (5,675,721)            (5,271,790)            
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 1,135,144             1,054,358             
   รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,540,577)            (4,217,432)            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (ขาดทุน) 129,707,175         (163,542,144)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 762,929,341         764,207,108         

กําไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุน้ขันพืนฐาน 10.73                    15.72                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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For the year ended 31 December 2016

Note 2016 2015

(Restated)

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Gain (loss) on change in value of available-for-sale investments 167,809,689       (199,155,890)      

   Less: Income tax effect 14 (33,561,937)        39,831,178         

   Net other comprehensive income to be reclassified 

      to profit or loss in subsequent periods 134,247,752       (159,324,712)      

Other comprehensive income not to be reclassified

   to profit or loss in subsequent periods

   Actuarial loss (5,675,721)          (5,271,790)          

   Less: Income tax effect 14 1,135,144           1,054,358           

   Net other comprehensive income not to be reclassified

      to profit or loss in subsequent periods (4,540,577)          (4,217,432)          

Other comprehensive income for the year (loss) 129,707,175       (163,542,144)      

Total comprehensive income for the year 762,929,341       764,207,108       

Earnings per share 24

Basic earnings per share 10.73                  15.72                  

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

Statement of comprehensive income (continued)
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งบกระแสเงินสด
Statement of Cash Flows

งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559

2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)

เบียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 12,365,476,620    11,045,842,879    
เงินรับ (จ่าย) เกียวกบัการประกนัภยัต่อ 139,945,499         (1,079,016,922)     
ดอกเบียรับ 240,757,195         251,046,041         
เงินปันผลรับ 153,568,394         144,122,732         
รายไดจ้ากการลงทุนอืน 1,592,800             1,392,522             
รายไดอื้น 24,740,333           31,261,974           
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (7,521,977,267)     (5,278,534,444)     
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,756,231,149)     (1,559,070,050)     
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน (1,262,383,089)     (1,062,790,497)     
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (1,056,641,318)     (913,577,847)        
ภาษีเงินได้ (208,621,866)        (124,786,243)        
เงินฝากสถาบนัการเงิน 66,406,788           567,582,323         
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (805,329,178)        (1,456,973,057)     
เงินใหกู้ย้มื 2,694,265             3,378,790             
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 383,998,027         569,878,201         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 617,460                783,766                
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 617,460                783,766                
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (115,266,317)        (144,137,564)        
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,125,984)            (7,999,228)            
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (123,392,301)        (152,136,792)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (122,774,841)        (151,353,026)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (371,700,000)        (342,200,000)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (371,700,000)        (342,200,000)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (110,476,814)        76,325,175           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 449,575,688         373,250,513         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินปี 339,098,874         449,575,688         

-                            -                            
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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Statement of cash flows

2016 2015

(Restated)

Direct premium written 12,365,476,620    11,045,842,879    

Cash received (paid) on reinsurance 139,945,499         (1,079,016,922)     

Interest income 240,757,195         251,046,041         

Dividend income 153,568,394         144,122,732         

Other investment income 1,592,800             1,392,522             

Other income 24,740,333           31,261,974           

Claim incurred on direct insurance (7,521,977,267)     (5,278,534,444)     

Commission and brokerage expenses on direct insurance (1,756,231,149)     (1,559,070,050)     

Other underwriting expenses (1,262,383,089)     (1,062,790,497)     

Operating expenses (1,056,641,318)     (913,577,847)        

Income tax (208,621,866)        (124,786,243)        

Deposits at financial institutions 66,406,788           567,582,323         

Investments in securities (805,329,178)        (1,456,973,057)     

Loans 2,694,265             3,378,790             

Net cash from operating activities 383,998,027         569,878,201         

Cash flows from investing activities

Cash flows from

   Property, buildings and equipment 617,460                783,766                

Cash flows from investing activities 617,460                783,766                

Cash flows used in

   Property, buildings and equipment (115,266,317)        (144,137,564)        

   Intangible assets (8,125,984)            (7,999,228)            

Cash flows used in investing activities (123,392,301)        (152,136,792)        

Net cash used in investing activities (122,774,841)        (151,353,026)        

Cash flow from financing activities

Dividend paid (371,700,000)        (342,200,000)        

Net cash used in financing activities (371,700,000)        (342,200,000)        

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (110,476,814)        76,325,175           

Cash and cash equivalents at beginning of year 449,575,688         373,250,513         

Cash and cash equivalents at end of year 339,098,874         449,575,688         

-                            

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

1 

บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลทัวไป  
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ งจดัตังและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยั และมี 20 สาขาย่อยในต่างจงัหวดั ทีอยู่ตามทีจดทะเบียน
ของบริษทัฯ อยูที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 
 งบการเงินนี จัดทาํขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี              

พ.ศ. 2547 และจดัทาํขึนตามวธีิการบญัชีเกียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง 
ซึ งกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินทีกาํหนดในประกาศ คปภ. เรือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขและระยะเวลาใน
การจดัทาํและยืนงบการเงินและรายงานเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลง
วนัที 4 มีนาคม 2559 ซึ งเริมมีผลบงัคบัใช้ตังแต่วนัที 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป โดยรูปแบบงบการเงิน
ดงักล่าวมีการเปลียนแปลงจากเดิมทาํให้ตอ้งมีการจดัประเภทรายการบญัชีของงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสดของปีก่อนทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพือให้สอดคลอ้ง
กบัการจดัประเภทรายการบญัชีของปีปัจจุบนั และไดน้าํเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 1 มกราคม 
2558 เพือเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

 งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริม
ในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ ทังนี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัทีมีการเปลียนแปลงหลกัการสําคญั ซึ งเกียวขอ้ง
โดยตรงกบับริษทัฯมีดงันี  
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Muang Thai Insurance Public Company Limited 

Notes to financial statements 

For the year ended 31 December 2016  

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 for preparation of the financial statements 

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance 

with Thai accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the 

Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial 

statements specified in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions 

and terms for preparation and submission of financial statements and operating 

performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 dated 4 March 2016, which 

became effective as from 1 January 2016 onwards. Such format of the financial statements 

has been changed and as a result items in the statements of financial position, 

comprehensive income and cash flows of the prior year, presented as comparative 

information, have needed reclassified to be consistent with the current year’s classifications. 

In addition, the statement of financial position as at 1 January 2015 is also presented as 

comparative information. 

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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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 4 (ปรับปรุง 2558) เรือง สัญญาประกนัภัย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 มีวตัถุประสงค์เพือกาํหนดการรายงานทางการเงินสําหรับสัญญา
ประกนัภยัทีออกโดยกิจการใดๆ (รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อทีกิจการถือไว ้และเพือ
จาํกดัการแกไ้ขวธีิการบญัชีสําหรับสัญญาประกนัภยัจนกวา่โครงการระยะทีสองของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินเกียวกบัสัญญาประกนัภยัจะแลว้เสร็จ ทังนี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี มีขอ้กาํหนดให้มีการ
เปิดเผยข้อมูลโดยระบุและอธิบายถึงจาํนวนเงินทีเกียวเนืองกับสัญญาประกันภัยในงบการเงินของผูรั้บ
ประกนัภยัและไม่อนุญาตให้มีการบนัทึกสํารองค่าสินไหมทดแทนทียงัมิไดเ้กิดขึน ณ วนัสินรอบระยะเวลา
รายงาน และกาํหนดให้มีการทดสอบความเพียงพอของหนี สินจากการประกนัภยัทีรับรู้แลว้และการทดสอบ
การด้อยค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อ และรวมถึงกาํหนดให้ผูรั้บประกนัภยับนัทึกหนี สินจาก
สัญญาประกนัภยัไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินของกิจการจนกวา่ภาระหนี สินจากสัญญาประกนัภยันันจะหมดลง 
หรือยกเลิก หรือสินผลบงัคบั และให้แสดงหนี สินจากสัญญาประกนัภยัโดยไม่มีการหกักลบกบัสินทรัพยจ์าก
การประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง ทังนี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวมีการยกเวน้เป็นการชัวคราว
ให้ผูรั้บประกนัภยัไม่ตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดบางประการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอืน ซึ ง
รวมถึงขอ้กาํหนดทีใหผู้รั้บประกนัภยัพิจารณากรอบในการเลือกนโยบายบญัชีสาํหรับสัญญาประกนัภยั  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีนอกจากจะกาํหนดวิธีปฏิบติัสําหรับสัญญาประกนัภยัแลว้ ยงัรวมถึง
การพิจารณาลกัษณะของสัญญาประกนัภยัดว้ย และการกาํหนดให้เปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมในส่วนของสัญญา
ประกนัภยัทีเกียวกบัสินทรัพย ์หนี สิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในงบการเงิน ลกัษณะและขอบเขตของความ
เสียงทีเกิดจากสัญญาประกนัภยั 

 การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้มาถือปฏิบติัเป็นครั งแรกไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ เนืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดท้บทวนการจดัประเภทของสัญญาประกนัภยั 
(รวมถึงสัญญาประกนัภยัต่อ) และสัญญาประกนัภยัต่อทีบริษทัฯถือไวแ้ละสรุปไดว้่าสัญญาทังหมดเป็น
สัญญาทีเขา้เกณฑ์คาํนิยามของสัญญาประกนัภยัตามมาตรฐานฉบบันี  นอกจากนี  การบนัทึกรายการสํารอง
ค่าสินไหมทดแทน การทดสอบความเพียงพอของหนี สินจากสัญญาประกนัภยั การทดสอบการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อและการบนัทึกหนี สินจากสัญญาประกนัภยัก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงิน
เนืองจากบริษทัฯไดถื้อปฏิบติัอยูแ่ต่เดิมแลว้  
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3. New financial reporting standards  

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year 

 During the year 2016, the Company has adopted the revised (revised 2015) and new 

financial reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of 

Accounting Professions which become effective for fiscal year beginning on or after                

1 January 2016. 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 Company’s financial statements.  The 

Financial Reporting Standards that has key changes in principle and directly relates to the 

Company are as follows: 

 TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts 

 The objective of Thai Financial Reporting Standard No. 4 (TFRS 4) is to specify the financial 

reporting for insurance contracts issued by any entity (including reinsurance contracts) and 

the reinsurance contracts held by an entity, and to make limited improvements to accounting 

for insurance contracts until the second phase of the project on insurance contracts is 

completed. In particular, this standard requires disclosure that identifies and explains the 

amounts in an insurer’s financial statements arising from insurance contracts and prohibits 

provisions for possible claims under contracts that are not in existence at the end of the 

reporting period. In addition, it requires insurers to test for the adequacy of recognised 

insurance liabilities and perform an impairment test for reinsurance assets, and require 

insurers to keep insurance liabilities in the statement of financial position until they are 

discharged or cancelled, or expire, and to present insurance liabilities without offsetting them 

against related reinsurance assets. This standard temporarily exempts insurers from some 

requirements of other standards, including the requirement to consider the framework in 

selecting accounting policies for insurance contracts.  

 In addition to stipulating the treatment of insurance contracts, this financial reporting 

standard also deals with the nature of insurance contracts and requires the disclosure of 

additional information for insurance contracts related to the assets, liabilities, revenues and 

expenses recognised in the financial statements, and the nature and scope of the insurance 

risk arising from insurance contracts. 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จาํนวนหลายฉบับ ซึ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรือหลังวนัที              
1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี
เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ                  
งบการเงินเมือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 
4.1  การรับรู้รายได้ 
 (ก) เบียประกนัภยัรับ 

 เบียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ทียกเลิกและการส่งคืนเบี ยประกันภยั และปรับปรุงด้วยสํารองเบี ย
ประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบี ยประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายได้ตามวนัทีทีมีผลบงัคบัใช้ในกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีทีกรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกินหนึ งปีจะบันทึกเบี ยประกันภัยเป็นเบี ย
ประกนัภยัรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบี ยประกนัภยัรับต่อถือเป็นรายได้เมือบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 (ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 
 รายไดค้่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดทีไดใ้หบ้ริการ 
 ในกรณีที เป็นค่าจ้างและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อที มีอายุการคุ้มครองเกินหนึ งปี                  

จะบนัทึกเป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได ้โดยทยอยรับรู้ตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 
 (ค) ดอกเบียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 
  ดอกเบี ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแท้จริง เงินปันผลรับ                

ถือเป็นรายไดเ้มือสิทธิในการรับเงินปันผลนันเกิดขึน 
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 The first time adoption of this standard has no significant impact on the Company’s financial 

statements, since the Company’s management has already reviewed the classification of 

insurance contracts (including reinsurance  contracts) and reinsurance contracts held by the 

Company and concluded that all of its insurance contracts meet the definition of insurance 

contracts under this standard. Furthermore, the stipulations on recording of claim reserves, 

liability adequacy testing for recognised insurance liabilities, impairment testing for 

reinsurance assets and recording insurance contract liabilities have no impact on the 

Company’s financial statements since the Company has always implemented these before 

this standard became effective. 

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 financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new accounting 

treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. 

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 management of the Company believes that the revised financial reporting standards and 

interpretations and new accounting treatment guidance will not have any significant impact 

on the Company’s financial statements when they are initially applied. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

(a) Premium income  

 Premium income consists of direct premium and reinsurance premium less premium of 

canceled policies and premiums refunded to policy holders, and adjusted with 

unearned premium reserve. 

Direct premium income is recognised on the date the insurance policy comes into 

effect. For long-term insurance policies with coverage periods of longer than one year, 

related premium is recorded as “premium received in advance”, and recognised as 

income over the coverage period each year. 

Reinsurance premium income is recognised as income when the reinsurer places the 

reinsurance application or the statement of accounts with the Company.  
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(ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัทีเกิดรายการ 

 (จ) ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มื 

  ดอกเบียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ทีคา้งชาํระ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
(ก) เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมือไดโ้อนความเสียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนทีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

สําหรับการเอาประกันภยัต่อทีมีอายุการคุ้มครองเกินหนึ งปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า            
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และสําหรับทังความเสียหายทีได้รับ
รายงานแลว้และทียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซึ งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายอืนที
เกียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนทีเกิดขึนในระหวา่งปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เมือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเงือนไขในสัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เมือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมที์เกียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เมือ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนทีไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีทีเกิดรายการ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัทีมีอายุการคุม้ครองเกินหนึงปีจะบนัทึกเป็น
รายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายุการให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 
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(b) Fee and commission income from reinsurers 

 Fee and commission income from reinsurers are recognised as income when services 

have been rendered.  

 Fee and commission income from reinsurers with coverage periods longer than one 

year are recorded as unearned items and recognised as income over the coverage 

period each year. 

(c) Interest income and dividend on investments 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

Dividends are recognised when the right to receive payment is established. 

(d) Gain (loss) on investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction date. 

(e) Interest income on loan 

 Interest income on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the 

amount of principal outstanding. 

4.2 Expenses recognition 

(a) Premium ceded to reinsurers 

 Premium ceded to reinsurers is recognised as expenses when the insurance risk is 

transferred to another reinsurance company under relevant direct policies. 

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, ceded 

premium is recorded as prepayment item and recognised as expenses over the 

coverage period each year. 

 (b) Claim expenses 

 Claim expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance 

and reinsurance for both reported claims and not reported claims, and include the 

amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of current and prior 

period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and 

claim recovery from reinsurers. 

 Claim recovery from reinsurers is recognised when recording of claim and loss 

adjustment expenses in related reinsurance contract. 
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(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน คือค่าใชจ่้ายอืนทีเกิดจากการรับประกนัภยั ทังค่าใชจ่้ายทางตรงและ
ทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงานทีไม่เกียวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย 
 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญา

ประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ งผูรั้บประกันภัยรับความเสี ยงด้านการรับประกันภัยทีมี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ ง (ผูเ้อาประกันภยั) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนทีระบุไว ้(เหตุการณ์ทีเอาประกันภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกันภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสียงด้านการรับประกันภยัทีมีนัยสําคญั
หรือไม่นันจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ทีจะตอ้งจ่ายกรณีทีมีสถานการณ์ทีรับประกนัภยัเกิดขึนกบั
ภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ทีรับประกันภยัเกิดขึ น ซึ งหากไม่เข้าเงือนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซึ งสัญญาการลงทุน
คือสัญญาทีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเสียงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเสียงดา้นการรับประกนัภยัทีสําคญั ความเสียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เสียงจากการเปลียนแปลงของอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนหรือราคา 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสําคญัของความเสียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเริ มต้นสัญญา หากสัญญาใดจดัประเภทเป็นสัญญาประกันภยัแล้วจะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทังหมดถูกทาํใหสิ้นสุดหรือสินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเริ มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               
หากพบวา่ความเสียงดา้นการรับประกนัภยัเพิมขึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั น                 

ทีมีสภาพคล่องสูง ซึ งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้
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 Claim and loss adjustment expenses of direct insurance are recognised upon receipt 

of the claims advice from the insured, based on the claim notified by the insured and 

estimates made by the Company’s management. The maximum value of claim 

estimated shall not exceed the sum-insured under the relevant policy. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when 

the reinsurer places the loss advice with the Company. 

(c) Commission and brokerage expenses 

 Commission and brokerage are expended when incurred. 

 Commission and brokerage paid for policies with coverage periods of longer than one 

year are recorded as prepayment item and recognised as expenses over the coverage 

period each year. 

(d) Other underwriting expenses 

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect 

expenses, including contributions, which are recognised as expenses on accrual 

basis. 

(e) Operating expenses 

 Operating expenses are operating expenses, not related to underwriting and claim, 

which are recognised as expenses on accrual basis. 

4.3 Classification of insurance contracts 

  The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the 

nature of the contract. An insurance contract is one under which the insurer has accepted 

significant insurance risk from another party by agreeing to compensate the policyholder if a 

specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 

Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on 

comparison of the amount of benefit payable under the contract if an insured event occurs 

with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not meet 

these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are 

insurance contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant 

insurance risk. Financial risk is the risk of a possible future change in interest rate, foreign 

exchange rate and index of price or rates. 

  The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an 

inception of contract on a contract-by-contract basis. Once a contract has been classified as 

an insurance contract, it remains an insurance contract for the remainder of its lifetime, 

unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously 

classified as an investment contract at an inception date, it can, however, be reclassified as 

insurance contracts after inception if insurance risk becomes significant. 
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4.5 เบียประกนัภัยค้างรับและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 
 เบียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ นจากการเก็บเงินไม่ได้ ซึ งพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสํารองประกันภัยส่วนทีเรียกคืนจากการประกันภยัต่อ ซึ ง

ประมาณขึนโดยอา้งอิงสัญญาประกนัภยัต่อทีเกียวขอ้งของสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายวา่ดว้ยการคาํนวณสํารองประกนัภยั และสํารองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดที้
เกิดขึนจากการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเมือมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่า
เกิดขึ น โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ นจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การ            
เก็บเงิน อายขุองหนีคงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนีจากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบริษัทประกนัภัยต่อ 
(ก) ลูกหนี จากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อและเงินวางไว้

จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อประกอบด้วยเบี ยประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ         
คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผือหนี สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซึ งพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หนี บริษทัประกนัภยัต่อประกอบด้วยเงินมดัจาํทีบริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          
คา้งจ่ายเกียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเกียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอืน ๆ ให้กบั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้สาํรองสินไหมทดแทน 
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4.4 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 

restrictions. 

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

  Premium receivables from direct insurance are stated at net realisable value. The Company 

sets up an allowance for doubtful accounts based on estimated loss that may incur in 

collection of the premium due, on the basis of collection experiences and a review of current 

status of the premium receivables as at the end of reporting period. Increase (decrease) in 

allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

4.6 Reinsurance assets  

Reinsurance assets consist of insurance reserve refundable from reinsurers which is 

estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve and outstanding claim 

in accordance with the law regarding insurance reserve calculation and unearned premium 

reserves.  

The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be 

incurred due to inability to make collection, taking into account collection experience and the 

status of receivables from reinsurers as at the end of reporting period. Increase (decrease) 

in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

4.7 Receivables from reinsurance contracts and amount due to reinsurers 

(a) Receivables from reinsurance contracts consist of amounts due from reinsurers and 

amounts deposits on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of accrued premium ceded, accrued commission 

and brokerage income, claims and various other items receivable from reinsurers less 

allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful 

accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make collection, 

taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers 

as at the end of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful 

accounts is recognised as expenses during the year. 

(b) Amounts due to reinsurers consist of amounts withheld on reinsurance and 

reinsurance payable. 

Reinsurance payable consist of reinsurance premiums and other items payable to 

reinsurers, excluding loss reserves. 
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บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ) เมือเขา้เงือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปนี  

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนทีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตังใจทีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนทีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตังใจที
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัทีจ่ายชาํระหนี สิน 

4.8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ันออกไป 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหนี ทีจะครบกาํหนดชาํระในหนึ งปีรวมทังทีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํากว่ามูลค่าตราสารหนี ตามอตัรา
ดอกเบียทีแทจ้ริง ซึ งจาํนวนทีตดัจาํหน่าย/รับรู้นี จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบียรับ ตราสารหนี
จดัเป็นประเภททีจะถือจนครบกาํหนดเมือบริษทัฯมีความตังใจแน่วแน่และมีความสามารถทีจะถือไว้
จนครบกาํหนดไถ่ถอน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัวไป ซึ งแสดงตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซือหลงัสุด ณ สินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนีคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลียถ่วงนําหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีทีมีการโอนเปลียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึงไปเป็นอีกประเภทหนึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอนเปลียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหวา่ง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัทีโอน จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนทีมีการโอนเปลียน 

เมือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งสิงตอบแทนสุทธิทีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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The Company presents net of reinsurance to the same entity (receivables from reinsurance 

contracts or amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met. 

(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial 

position, and 

(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of 

financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability.  

4.8 Investments in securities 

(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair 

value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be 

recorded in profit or loss when the securities are sold.  

(b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to 

maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is 

amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount 

presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified 

as held to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold 

them to maturity. 

(c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 

other investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any). 

  The fair value of marketable securities is based on the latest bid price at the last working 

day of the year of the Stock Exchange of Thailand. The fair value of debt securities is 

determined based on yield rates quoted by the Thai Bond Market Association.  The fair 

value of unit trusts is determined from their net asset value.  

 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 

investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date.  The difference 

between carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification 

are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, depending on the 

type of investment that is reclassified.  

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the carrying 

amount of the investment is recognised in profit or loss.  
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4.9 เงินให้กู้ยมืและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ 

เงินให้กูย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสําหรับผล
ขาดทุนทีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี ไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชาํระหนี
ของลูกหนี แต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญตังเพิม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็น
ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.10 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 
 ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงันี  

 อายกุารใชง้าน 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50 ปี 
เครืองตกแต่งติดตังและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ันออกจากบญัชี 

4.11 ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนทีสูงกวา่มูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิทีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนทีสูงกวา่นี เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเมือใดก็ตามทีมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่าเกิดขึน 
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4.9 Loans and allowance for doubtful accounts 

  Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for 

doubtful accounts on the estimated loss that may be incurred in collection based on the 

analysis and assessment debtor’s settlement ability including valuation of collateral on a 

specific account basis. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised 

as expenses during the year. 

4.10 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives: 

 Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 

Furniture, fixtures and office equipment 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. 

4.11 Goodwill 

 Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business 

combination over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets 

acquired exceeds the cost of business combination, the excess is immediately recognised 

as gain in the profit or loss. 

 Goodwill is carried at cost less any impairment loss (if any). Goodwill is tested for 

impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be 

impaired. 

 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is 

allocated to each of the Company’s cash generating units (or group of cash-generating 

units) that are expected to benefit from the synergies of the combination. The Company 

estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-

generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-

generating unit is less than the carrying amount, impairment loss are recognised in profit or 

loss. Impairment loss relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 
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 เพือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมทีเกิดขึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) ทีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสดตํากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเริมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ัน ณ วนัทีซือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีไดม้าจากการอืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเริมแรก
ของสินทรัพยน์ันตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ัน 
บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ัน และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมือมีขอ้บ่งชี ว่า
สินทรัพย์นันเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี  
 อายใุหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
ความสัมพนัธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 15 ปี 

4.13 หนีสินจากสัญญาประกนัภัย 
 หนี สินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสํารองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสํารอง

เบียประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนทีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เมือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนทีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมที์เกียวขอ้ง  
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4.12 Intangible assets and amortisation 

 Intangible assets acquired through business combination are initially recognised at their fair 

value on the date of business acquisition while intangible assets acquired in other cases are 

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 

4.13 Insurance contract liabilities 

 Insurance contract liabilities consist of loss reserves, outstanding claims and unearned 

premium reserves. 

(a) Loss reserves and outstanding claims 

Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are 

provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified 

by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum 

value of claims estimate shall not exceed the sum-insured of the related insurance 

policies.  

Claims reserves were calculated by using an actuarial method based on a best 

estimate of the claims, that are expected to be paid in respect of loss that occurred 

before or as at the reporting date, covering both reported and not reported loss, and 

including claims handling expenses, after deducting salvage values and other 

recoverable values. Differences between the calculated claims reserves and the 

claims already recognised are recorded as incurred but not reported claims (IBNR). 
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ประมาณการสํารองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนทีคาดวา่จะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสําหรับ
ความสูญเสียทีเกิดขึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัทีในรอบระยะเวลารายงาน ทังจากรายการความสูญเสียที
บริษทัฯได้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอืน ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนที
คาํนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนทีได้รับรู้ไปแล้วในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายทีเกิดขึ น
แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 

(ข) สาํรองเบียประกนัภยั 
  สาํรองเบียประกนัภยัประกอบดว้ยสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสํารองความเสียงภยั

ทียงัไม่สินสุด  
(1) สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวธีิการดงันี  
การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเทียว การประกนั

อุบติัเหตุการเดินทางทีมีระยะเวลา 
คุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบียประกนัภยัรับตังแต่วนัที
กรมธรรมป์ระกนัภยัเริมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาทีบริษทัฯยงัคงใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอืน  -  วธีิเฉลียรายเดือน (วธีิเศษหนึงส่วนยีสิบสี) 

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้อาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบียประกนัภยัจ่ายจากการ
เอาประกนัภยัต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรม์ประกนัภยัตรงทีไดโ้อนความเสียงจากการ
ประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสัญญากรมธรรม ์

(2) สาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด 
สํารองความเสี ยงภยัทียงัไม่สินสุด เป็นจาํนวนเงินทีบริษทัฯจดัสรรไวเ้พือชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งทีอาจเกิดขึนในอนาคตสําหรับการประกนัภยัทียงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซึ งคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษทัฯใช้การประมาณการทีดีทีสุดของ             
ค่าสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึนในระยะเวลาเอาประกนัทีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล           
ในอดีต 

ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุด
กบัสาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเสียงภยัทียงัไม่สินสุดสูงกวา่
สํารองเบี ยประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความ
เสียงภยัทียงัไม่สินสุดในงบการเงิน 
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(b) Unearned premium reserve  

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

(1) Unearned premium reserve  

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before 

deducting premium ceded as follows: 

Transportation (cargo), travelling 

accident with coverage periods 

of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy 

is effective, throughout the period of 

insurance coverage   

Others - Monthly average basis (the one-twenty 

fourth basis) 

Unearned premium reserve of reinsurance is calculated based on ceded 

premium for reinsurer as the same method with direct insurance that transfer 

insurance risk to reinsurer throughout the period of insurance coverage. 

(2) Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is the reserve for the future claims, and related expenses 

that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired risk reserve is set 

aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are 

expected to be incurred during the remaining period of coverage based on 

historical claims data. 

At the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk 

reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than 

unearned premium reserve, the difference is recognised and the unexpired risk 

reserve is presented in the financial statements. 

4.14 Employee benefit  

  Short-term employee benefits 

  Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred. 

Post-employment benefits 

Defined contribution plan 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s asset is held in a 

separate trust fund and the Company’s contribution is recognised as expenses when 

incurred. 
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ งประกอบดว้ยเงินทีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินทีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ งบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 

4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนทีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หนี สิน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเกียวขอ้งนัน โดยใช้อตัรา
ภาษีทีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวทีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าทีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ทีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช ้          
หกัภาษี 
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Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats the severance payment 

obligation as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques, 

using the projected unit credit method. 

Actuarial gain or loss arising from post-employment benefits are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

4.15 Income tax 

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profit determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period.  

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. 
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 บริษทัฯจะทบทวนมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทังหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีทีเกิดขึนเกียวขอ้งกบั
รายการทีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยที์ไม่มีตวัตนอืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งชี ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมือมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีทีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเสี ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็นลักษณะเฉพาะของ
สินทรัพยที์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าทีดีทีสุดซึ งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินทีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนันผูซื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจ
ในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้ไม่มีความเกียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี ทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยที์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นัน และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงประมาณการที
ใช้กาํหนดมูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั งล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยที์เพิมขึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีทีควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
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4.16 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of 

the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever events or 

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. The Company also 

carries out annual impairment reviews in respect of goodwill. An impairment loss is 

recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair 

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining 

value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 

pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 

and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate 

valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, 

based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the 

disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, 

after deducting the costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in profit or loss. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the 

asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if 

there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable 

amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of 

the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying 

amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 

asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 

4.17 Long-term leases 

  Leases of buildings or equipment which do not transfer substantially all the risks and 

rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are 

recognised as an expense in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. 

4.18 Foreign currency  

  The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional 

currency. 

  Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rates ruling at 

the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies 

are translated into Baht at the exchange rates ruling at the end of reporting period. 

Gain and loss on exchange are included in determining income. 
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4.18 เงินตราต่างประเทศ 
 งบการเงินแสดงเป็นสกุลเงินบาท ซึ งเป็นสกุลเงินทีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหนี สินทีเป็นตวัเงินซึ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน             
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.19 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักับบริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ               

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี  บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซึ งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซึ งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัฯทีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.20  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาทีจะตอ้งจ่ายเพือโอน

หนี สินให้ผูอื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัทีวดัมูลค่า บริษทัฯใช้ราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหนี สิน ยกเวน้ในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี สินทีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลทีสามารถสังเกตได้
ทีเกียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี สินทีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนันใหม้ากทีสุด  

 ลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมทีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยในงบการเงินของสินทรัพยแ์ละหนี สินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลทีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซือขายของสินทรัพยห์รือหนี สินอยา่งเดียวกนัในตลาดทีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืนทีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกียวกบักระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน  

 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชันของ
มูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทีถืออยู่ ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึนประจาํ 
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4.19 Related party transactions 

  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled by, the 

Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the 

Company. 

  They also include individuals which directly or indirectly own a voting interest in the 

Company that gives them significant influence over the Company, key management 

personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the 

Company’s operations. 

4.20 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received from sell an asset or paid to transfer a liability 

in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement 

date. The Company applies a quoted market price in an active market to measure their 

assets and liabilities. Except in case of no active market of an identical asset or liability or 

when a quoted market price is not available, the Company measures fair value using 

valuation technique that are appropriate in the circumstances and maximises the use of 

relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured 

at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or 

liabilities  

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or 

indirectly 

Level 3 -  Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the 

end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

4.21 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past 

event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be 

required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the 

obligation. 
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4.21 ประมาณการหนีสิน 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี สินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึ งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ              
ปลดเปลืองภาระผกูพนันัน และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันันไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีทีสาํคญัมีดงันี  

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิน  
 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหนี สิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

ว่าบริษทัฯได้โอนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหนี สินดงักล่าวแล้วหรือไม่           
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพืนฐานของขอ้มูลทีดีทีสุดทีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 
 ในการประมาณค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ           

ผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี
ทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนัน เป็นตน้  

5.3 ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตังค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์มือฝ่ายบริหารพิจารณาวา่เงินลงทุนดงักล่าวมี 

ขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่าเกิดขึน การทีจะสรุปวา่เงินลงทุนมีขอ้บ่งชี ของการดอ้ยค่าหรือไม่นันจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไม่มีการซือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซึ งตวัแปรทีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรทีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเสียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และ
การเปลียนแปลงของมูลค่าของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปลียนแปลงของขอ้สมมติทีเกียวขอ้ง
กบัตวัแปรทีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรม 
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5. Significant accounting judgements and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at 

times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

5.1 Recognition and derecognition of assets and liabilities 

In considering whether to recognise or to derecognise assets or liabilities, the management 

is required to make judgement on whether significant risk and rewards of those assets or 

liabilities have been transferred, based on their best knowledge of the current events and 

arrangements. 

5.2 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates expected loss to be incurred for each debtor based upon, among 

other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the prevailing 

economic condition.  

5.3 Impairment of investments 

The Company treats investments in securities as impaired when management considers 

that such investments has an indication of impairments. The determination of indication of 

investments requires judgement of the management. 

5.4 Fair value of financial instruments 

In determining the fair value of financial instruments that are not actively traded and for 

which quoted market prices are not readily available, the management exercise judgement, 

using a variety of valuation techniques and models. The input to these models is taken from 

observable markets, and includes consideration of credit risk, liquidity, correlation and 

longer-term volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors 

could affect the fair value and disclosures of fair value hierarchy. 

5.5 Property, buildings and equipment and depreciation 

In determining depreciation of buildings and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and residual values of buildings and equipment, and to 

review estimate useful lives and residual values when there are any changes.  

In addition, the management is required to review property, buildings and equipment for 

impairment on a periodical basis and record impairment loss when it is determined that its 

recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding 

forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review. 
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5.5 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุ

การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าทีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ัน 
ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ ง
เกียวเนืองกบัสินทรัพยน์ัน 

5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัทีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยที์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอตัราคิดลดที
เหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนัน ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีเมือมีความ
เป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัวคราวนัน ในการนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้             
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

5.8 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสํารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายทีเกิดขึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported claim - 
IBNR) ซึ งตอ้งใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัทีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติหลกั
ทีใช้ในวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ซึ งไดแ้ก่ การเปลียนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย จาํนวนครั งของ
ค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซึ งสะทอ้นถึง
การประมาณการอย่างดีทีสุดในขณะนันซึ งเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ทีเกิดขึนจริงจึง
อาจแตกต่างกบัทีไดป้ระมาณการไว ้
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5.6 Goodwill and intangible assets 

The initial recognition and measurement of goodwill and intangible assets, and subsequent 

impairment testing, require management judgements to make estimates of cash flows to be 

generated by the assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate 

in order to calculate the present value of those cash flows. 

5.7 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the extent that it 

is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences can 

be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of 

deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of 

estimate future taxable profits.  

5.8 Loss reserves  

At the end of each reporting period, the Company has to estimate loss reserves and 

outstanding claims taking into account two factors. These are the claims incurred and   

reported, and the claims incurred but not reported (IBNR). The ultimate loss of outstanding 

claims is established using a range of standard actuarial claims projection techniques. The 

main assumptions underlying these techniques relate to historical experience, including the 

development of claims estimates, loss incurred and paid, average costs per claim and claim 

numbers etc. Nevertheless, the estimation requires the management’s judgements reflecting 

the best estimates available at that time. Such estimates are forecasts of future outcomes, 

and actual results could differ. 

5.9 Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is calculated using an actuarial method, based on a best estimate of 

the claims and related expenses expected to be paid over the remaining term of the 

insurance. Estimating the reserve requires the management to exercise judgement, with 

reference to historical data and the best estimates available at the time. 

5.10 Post-employment benefits under defined benefit plans 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. 

Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future 

salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate. 

5.11 Litigation 

The Company has contingent liabilities as a result of litigation. The Company’s management 

has used judgement to assess the results of the litigation and believes that loss incurred will 

not exceed the amount recorded in the financial statements.  

2192016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Financial Statements



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

16 

5.9 สํารองความเสียงภัยทีไม่สินสุด 
สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเสียงภยัทีไม่สินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการทีดีทีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งทีคาดว่าจะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัทีเหลืออยู ่ซึ งการประมาณเงินสํารองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ งอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีทีสุด ณ ขณะนัน 

5.10 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนัน เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.11 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหนี สินทีอาจจะเกิดขึ นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                   

การประเมินผลของคดีทีถูกฟ้องร้องแล้วและเชือมันว่าความเสียหายทีเกิดขึนจะไม่เกินกว่าจาํนวนทีได้
บนัทึกไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 
เงินสด 651,872 636,872 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 335,865,042 306,413,384 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมือสินกาํหนดระยะเวลา 2,581,960 142,525,432 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339,098,874 449,575,688 
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6. Cash and cash equivalents 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Cash 651,872 636,872 

Deposits at banks with no fixed maturity date 335,865,042 306,413,384 

Deposits at banks with fixed maturity date 2,581,960 142,525,432 

Cash and cash equivalents 339,098,874 449,575,688 

7. Premium receivables 

 The balances of premium receivables which due from direct insurance as at 31 December 

2016 and 2015 are classified by aging from the maturity date under the stipulated law of the 

premium collection as follows: 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Not yet due 1,247,947,901 1,273,512,329 

Not over 30 days 150,404,541 149,531,538 

Over 30 days to 60 days 67,236,511 71,041,363 

Over 60 days to 90 days 30,500,622 25,727,252 

Over 90 days to 1 year 52,670,515 46,498,541 

Over 1 year 13,209,587 11,110,511 

Total 1,561,969,677 1,577,421,534 

Less: Allowance for doubtful accounts (13,164,963) (8,133,909) 

Premium receivables, net 1,548,804,714 1,569,287,625 

 The premium management department is responsible for collection and following-up 

premium receivables. Summary report of outstanding balances with details of insurance 

policy, due date and premium amount is sent to insured, agents and brokers in advance 

every month. Premium due and long-outstanding amount are followed up immediately to 

ensure that payment is made on time. The Company determines an allowance for doubtful 

accounts by based on estimated collection loss which is based on historical collection 

experience and combined with a review of outstanding debts. 
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7. เบียประกนัภัยค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของเบี ยประกันภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 
จาํแนกอายุตามเงินตน้ทีคา้งชาํระนบัตังแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบียประกนัภยั
แสดงดงันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,247,947,901 1,273,512,329 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 150,404,541 149,531,538 
คา้งรับเกินกวา่ 30 - 60 วนั 67,236,511 71,041,363 
คา้งรับเกินกวา่ 60 - 90 วนั 30,500,622 25,727,252 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 1 ปี 52,670,515 46,498,541 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 13,209,587 11,110,511 
รวม 1,561,969,677 1,577,421,534 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (13,164,963) (8,133,909) 
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1,548,804,714 1,569,287,625 

 ฝ่ายบริหารจดัการเบียประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบียประกนัภยัคา้งรับ รายงาน
สรุปเบียประกนัภยัคา้งชาํระพร้อมรายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั กาํหนดเวลาการชาํระเบียประกนัภยัและ
จาํนวนทีคา้งชาํระจะถูกจดัส่งให้ผูเ้อาประกนั ตวัแทนและนายหน้าเป็นการล่วงหน้าในแต่ละเดือน เบี ย
ประกนัภยัทีถึงกาํหนดชาํระและจาํนวนทีคา้งชาํระนานจะถูกติดตามทวงถามในทนัทีเพือให้จ่ายชาํระตรง
ตามกาํหนด บริษทัฯประเมินค่าเผือหนีสงสัยจะสูญตามประมาณการเบียประกนัภยัคา้งรับทีคาดว่าจะเก็บ
เงินไม่ได ้ซึ งพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ประกอบกบัการพิจารณาหนีคงคา้ง 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
สาํรองประกนัภยัส่วนทีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- สาํรองสินไหมทดแทน 1,778,633,939 2,225,580,657 
- สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,618,664,956 2,355,596,044 

หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (15,088,782) - 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 4,382,210,113 4,581,176,701 
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8. Reinsurance assets 

 (Unit: Baht) 

 2016 2015 

Insurance recoverable from insurance companies   

- Loss reserves  1,778,633,939 2,225,580,657 

- Unearned premium reserves 2,618,664,956 2,355,596,044 

Less: Allowance for doubtful accounts (15,088,782) - 

Reinsurance assets, net 4,382,210,113 4,581,176,701 

9. Receivables from reinsurance contracts 

 (Unit: Baht) 

 2016 2015 

Amounts deposit on reinsurance 267,638 14,457 

Amounts due from reinsurers 815,818,198 345,305,502 

Less: Allowance for doubtful accounts (126,209,950) (15,887,655) 

Receivables from reinsurance contract, net 689,875,886 329,432,304 

The balance of amounts due from reinsurers as at 31 December 2016 and 2015 are 

classified by aging as follows:  

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Not yet due 494,841,897 182,793,721 

Not over 1 year 262,270,761 118,118,589 

Over 1 year to 2 years 51,690,540 38,616,666 

Over 2 years 7,015,000 5,776,526 

Total 815,818,198 345,305,502 

Less: Allowance for doubtful accounts (126,209,950) (15,887,655) 

Amounts due from reinsurers, net 689,608,248 329,417,847 
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9. ลูกหนีจากสัญญาประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 267,638 14,457 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 815,818,198 345,305,502 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (126,209,950) (15,887,655) 
ลกูหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อสุทธิ 689,875,886 329,432,304 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 จาํแนกอายุตาม
เงินตน้ทีคา้งชาํระแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 494,841,897 182,793,721 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 262,270,761 118,118,589 
คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 51,690,540 38,616,666 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 7,015,000 5,776,526 
รวม 815,818,198 345,305,502 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (126,209,950) (15,887,655) 
เงินคา้งรับเกียวกบัการประกนัภยัต่อสุทธิ 689,608,248 329,417,847 
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10. Investments in securities 

10.1 Classified by type of investments 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

 Cost/  Cost/  

 Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 865,891,647 869,002,911 827,084,843 837,541,466 

Private debt securities 2,532,286,907 2,548,024,034 1,948,009,538 1,982,525,419 

Equity securities 1,242,972,672 1,176,531,234 1,261,223,927 989,471,355 

Mutual funds 2,275,686,200 2,252,898,708 2,142,284,181 2,127,119,604 

Warrants 58,126 1,643,372 181,212 5,520,875 

Total 6,916,895,552 6,848,100,259 6,178,783,701 5,942,178,719 

Less: Unrealised loss (68,795,293) - (236,604,982) - 

Total available-for-sale investments 6,848,100,259 6,848,100,259 5,942,178,719 5,942,178,719 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 2,301,234,155  2,119,071,314  

Private debt securities 367,495,891  373,147,603  

Deposits at financial institutions which 

matured over 3 months 840,541,083  906,947,871  

Total held-to-maturity investments 3,509,271,129  3,399,166,788  

Other investments     

Equity securities 77,420,982  63,436,982  

Less: Allowance for impairment (21,336,343)  (21,158,317)  

Total other investments, net 56,084,639  42,278,665  

     

Total investments in securities, net 10,413,456,027  9,383,624,172  
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน                        

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน                      

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 865,891,647 869,002,911 827,084,843 837,541,466 
ตราสารหนีภาคเอกชน 2,532,286,907 2,548,024,034 1,948,009,538 1,982,525,419 
ตราสารทุน 1,242,972,672 1,176,531,234 1,261,223,927 989,471,355 
กองทุนรวม 2,275,686,200 2,252,898,708 2,142,284,181 2,127,119,604 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 58,126 1,643,372 181,212 5,520,875 
รวม 6,916,895,552 6,848,100,259 6,178,783,701 5,942,178,719 
หกั: ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง (68,795,293) - (236,604,982) - 
รวมเงนิลงทุนเผือขาย 6,848,100,259 6,848,100,259 5,942,178,719 5,942,178,719 
เงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,301,234,155  2,119,071,314  
ตราสารหนีภาคเอกชน 367,495,891  373,147,603  
เงินฝากสถาบนัการเงินทีครบกาํหนด         

เกินกวา่ 3 เดือน 840,541,083  906,947,871  
รวมเงนิลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 3,509,271,129  3,399,166,788  
เงนิลงทุนทัวไป     
ตราสารทุน 77,420,982  63,436,982  
หกั: ค่าเผือการดอ้ยค่า (21,336,343)  (21,158,317)  
รวมเงนิลงทุนทัวไปสุทธิ 56,084,639  42,278,665  
     
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 10,413,456,027  9,383,624,172  
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10.2 Classified by remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

 2016 

 Period to maturity 

 Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 457,877,325 105,839,839 - 563,717,164 

State enterprise securities 140,369,417 161,805,066 - 302,174,483 

Total 598,246,742 267,644,905 - 865,891,647 

 Add: Unrealised gain  986,600 2,124,664 - 3,111,264 

Total 599,233,342 269,769,569 - 869,002,911 

Private enterprise securities     

Debentures 319,820,157 2,119,640,800 92,825,950 2,532,286,907 

Add: Unrealised gain  1,839,243 13,626,773 271,111 15,737,127 

Total 321,659,400 2,133,267,573 93,097,061 2,548,024,034 

Total available-for-sale investments 920,892,742 2,403,037,142 93,097,061 3,417,026,945 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise securities     

Government securities 69,966,705 1,024,970,834 440,075,466 1,535,013,005 

State enterprise securities - 306,508,463 176,226,415 482,734,878 

Saving lottery 30,919,283 252,566,989 - 283,486,272 

Total 100,885,988 1,584,046,286 616,301,881 2,301,234,155 

Private enterprise securities     

Debentures 43,366,800 227,052,466 97,076,625 367,495,891 

Total 43,366,800 227,052,466 97,076,625 367,495,891 

Deposits at financial institutions -                  

maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 840,541,083 - - 840,541,083 

Total  840,541,083 - - 840,541,083 

Total held-to-maturity investments 984,793,871 1,811,098,752 713,378,506 3,509,271,129 

Total investments in debt securities, net 1,905,686,613 4,214,135,894 806,475,567 6,926,298,074 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี 
 (หน่วย: บาท) 

 2559 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผือขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 457,877,325 105,839,839 - 563,717,164 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 140,369,417 161,805,066 - 302,174,483 
รวม 598,246,742 267,644,905 - 865,891,647 
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 986,600 2,124,664 - 3,111,264 
รวม 599,233,342 269,769,569 - 869,002,911 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 319,820,157 2,119,640,800 92,825,950 2,532,286,907 
บวก: กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริง 1,839,243 13,626,773 271,111 15,737,127 
รวม 321,659,400 2,133,267,573 93,097,061 2,548,024,034 

รวมเงินลงทุนเผือขาย 920,892,742 2,403,037,142 93,097,061 3,417,026,945 
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

พนัธบตัรรัฐบาลไทย 69,966,705 1,024,970,834 440,075,466 1,535,013,005 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ - 306,508,463 176,226,415 482,734,878 
สลากออมทรัพย ์ 30,919,283 252,566,989 - 283,486,272 
รวม 100,885,988 1,584,046,286 616,301,881 2,301,234,155 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 43,366,800 227,052,466 97,076,625 367,495,891 
รวม 43,366,800 227,052,466 97,076,625 367,495,891 

เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดือน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 840,541,083 - - 840,541,083 
รวม 840,541,083 - - 840,541,083 

รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 984,793,871 1,811,098,752 713,378,506 3,509,271,129 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีสุทธิ 1,905,686,613 4,214,135,894 806,475,567 6,926,298,074 
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(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 

10.3 Other components of equity - revaluation deficit from investments 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2016 2015 

Balance - beginning of the year (189,283,986) (29,959,274) 

Change during the year   

Unrealised gain (loss) during the year 280,159,260 (76,139,204) 

Realised gain included in profit or loss (112,349,571) (123,016,686) 

Other comprehensive income (loss) 167,809,689 (199,155,890) 

Related income tax  (33,561,937) 39,831,178 

Net comprehensive income for the year (loss) 134,247,752 (159,324,712) 

Balance - end of the year (55,036,234) (189,283,986) 
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 (หน่วย: บาท) 
 2558 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงินลงทุนเผือขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

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 

รวมเงินลงทุนเผือขาย 691,796,916 2,043,924,587 84,345,382 2,820,066,885 
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ     

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 

เงินฝากสถาบันการเงินทีครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดือน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 906,947,871 - - 906,947,871 
รวม 906,947,871 - - 906,947,871 

รวมเงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด 1,036,039,205 1,335,602,487 1,027,525,096 3,399,166,788 
รวมเงินลงทุนในตราสารหนีสุทธิ 1,727,836,121 3,379,527,074 1,111,870,478 6,219,233,673 
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10.4 Investment income 

 During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company has investment income 

as follow. 

 (Unit: Baht) 

 2016 2015 

Interest income from debt securities 199,153,453 202,243,129 

Dividend income from equity securities 153,568,394 144,122,732 

Net investment income 352,721,847 346,365,861 

10.5 Investments subject to restriction  

 As at 31 December 2016, fixed deposits amounting to Baht 17.0 million (2015: Baht 14.4 

million) have been restricted in respect of normal course of business. 

 In addition, certain bonds and debentures have been pledged with the Registrar of the 

Office of Insurance Commission as disclosed in Note 27, and a certain number of equity 

securities have been lent under securities borrowing and lending contracts as disclosed in 

Note 19. 

11. Loans 

 As at 31 December 2016 and 2015, loans and accrued interest aged by overdue principal 

and accrued interest are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2016 

 Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 

Loans and accrued interest, net 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 

 

(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 

 

2312016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Financial Statements



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

22 

  

10.3 องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ - ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 

ยอดคงเหลือตน้ปี (189,283,986) (29,959,274) 
เปลียนแปลงระหวา่งปี   

กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงระหวา่งปี 280,159,260 (76,139,204) 
กาํไรทีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (112,349,571) (123,016,686) 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน  167,809,689 (199,155,890) 
ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (33,561,937) 39,831,178 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิ (ขาดทุน) 134,247,752 (159,324,712) 

ยอดคงเหลือปลายปี (55,036,234) (189,283,986) 

10.4 รายได้จากการลงทุน 
 ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
ดอกเบียรับจากตราสารหนี  199,153,453 202,243,129 
เงินปันผลรับจากตราสารทุน 153,568,394 144,122,732 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 352,721,847 346,365,861 

10.5 เงินลงทุนทีติดภาระผูกพนั 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากประจาํส่วนหนึงจาํนวนประมาณ 17.0 ลา้นบาท (2558: 14.4 ลา้นบาท)                

มีขอ้จาํกดัในการใช ้ทังนี เป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ  

 นอกจากนี  พนัธบตัรและหุ้นกูอี้กส่วนหนึ งไดน้าํไปวางไวก้บันายทะเบียนสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามทีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 นอกจากนี  เงินลงทุนใน
ตราสารทุนส่วนหนึงไดน้าํไปใหย้มืภายใตส้ัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยต์ามทีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 19 
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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 3.5% - 8.0% per annum. As at 31 December 2016, 

loans to employees are Baht 12.7 million (2015: Baht 14.3 million). 

12. Property, buildings and equipment 

 (Unit: Baht) 

 Land 

Buildings and 

building 

improvements 

Furniture,                     

fixtures and                    

office equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost       

1 January 2015 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 

Additions 248,257 8,170,375 15,594,826 2,554,000 88,578,369 115,145,827 

Transfer / Adjustment 4,839,020 187,444,992 14,532,621 - (206,696,143) 120,490 

Reclassification - 18,893,175 (18,339,219) - - 553,956 

Write-off - (73,008) (4,091,647) (2,804,100) - (6,968,755) 

31 December 2016 93,397,450 604,953,179 326,415,043 16,441,499 1,624,853 1,042,832,024 

Accumulated depreciation      

1 January 2015 - 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 

Depreciation charge - 30,376,122 16,727,341 1,520,775 - 48,624,238 

Write-off - (73,005) (3,807,814) (2,804,095) - (6,684,914) 

31 December 2016 - 239,376,448 266,416,929 11,318,754 - 517,112,131 

Net book value       

31 December 2015 88,310,173 181,444,314 65,221,060 4,089,525 119,742,627 458,807,699 

31 December 2016 93,397,450 365,576,731 59,998,114 5,122,745 1,624,853 525,719,893 

Depreciation for the year      

2015      37,699,873 

2016      48,624,238 

 As at 31 December 2016, certain buildings, building improvement, furniture and fixtures, 

office equipment and vehicles have been fully depreciated but are still in use. The gross 

carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to 

Baht 233.9 million (2015: Baht 203.5 million). 
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11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบียคา้งรับจาํแนกอายุตามเงินตน้
และดอกเบียทีคา้งชาํระแสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 

 
เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินให้กูย้มือืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย เงินตน้ ดอกเบีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 
เงินให้กูย้มืและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 

(หน่วย: บาท) 
 2558 

 
เงินให้กูย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินให้กูย้มือืน 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 
มากกวา่ 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) 
เงินให้กูย้มืและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 11,525,799 13,469 3,819,724 - 15,345,523 13,469 15,358,992 

 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวรวมเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานภายใตโ้ครงการสวสัดิการ โดยกาํหนดวงเงินกูย้ืมกรณีบุคคล
คําประกนัไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีหลกัทรัพยค์ ําประกนัไม่เกินร้อยละ 
80 ของราคาประเมินหลกัทรัพยที์ค ําประกนั ดอกเบียคิดในอตัราร้อยละ 3.5 - 8.0 ต่อปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม 
2559 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 12.7 ลา้นบาท (2558: 14.3 ลา้นบาท) 
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13. Intangible assets 

(Unit: Baht) 

 

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer 

relationship 

Computer 

software in 

progress Total 

Cost      

1 January 2015 73,004,984 113,054,853 18,700,000 2,978,734 207,738,571 

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 77,624,061 113,054,853 18,700,000 4,382,385 213,761,299 

Additions 4,262,764 - - 3,983,709 8,246,473 

Transfer / Adjustment 3,743,750 - - (3,864,240) (120,490) 

31 December 2016 85,630,575 113,054,853 18,700,000 4,501,854 221,887,282 

Accumulated amortisation      

1 January 2015 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 

Amortisation charge 6,500,779 7,557,640 1,250,081 - 15,308,500 

31 December 2016 58,020,374 64,384,481 10,649,607 - 133,054,462 

Net book value      

31 December 2015 26,104,466 56,228,012 9,300,474 4,382,385 96,015,337 

31 December 2016 27,610,201 48,670,372 8,050,393 4,501,854 88,832,820 
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

  อาคารและ 
เครืองตกแต่ง

ติดตัง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ทีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2558 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 
ซือเพิม 248,257 8,170,375 15,594,826 2,554,000 88,578,369 115,145,827 
โอน / ปรับปรุงรายการ 4,839,020 187,444,992 14,532,621 - (206,696,143) 120,490 
จดัประเภทใหม่ - 18,893,175 (18,339,219) - - 553,956 
ตดับญัชี - (73,008) (4,091,647) (2,804,100) - (6,968,755) 
31 ธนัวาคม 2559 93,397,450 604,953,179 326,415,043 16,441,499 1,624,853 1,042,832,024 
ค่าเสือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2558 - 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 
ค่าเสือมราคา - 30,376,122 16,727,341 1,520,775 - 48,624,238 
ค่าเสือมราคาสะสม

สาํหรับส่วนทีตดับญัชี - (73,005) (3,807,814) (2,804,095) - (6,684,914) 
31 ธนัวาคม 2559 - 239,376,448 266,416,929 11,318,754 - 517,112,131 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2558 88,310,173 181,444,314 65,221,060 4,089,525 119,742,627 458,807,699 
31 ธนัวาคม 2559 93,397,450 365,576,731 59,998,114 5,122,745 1,624,853 525,719,893 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี       
2558      37,699,873 
2559      48,624,238 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื องตกแต่งติดตังและอุปกรณ์
สาํนกังาน และยานพาหนะจาํนวนหนึงซึ งตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกั
ค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 233.9 ลา้นบาท (2558: 203.5 ลา้นบาท) 
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14.    Deferred tax assets/liabilities and income tax 

 As at 31 December 2016 and 2015, the components of deferred tax assets and deferred tax 

liabilities are as follows: 

 (Unit: Baht) 

 31 December 

Change in deferred tax 

assets or liabilities that are 

recognised in profit or loss 

for the years ended                     

31 December 

 2016 2015 2016 2015 

Deferred tax assets 

Premium reserves 113,324,983 117,534,889 (4,209,906) 14,882,715 

Loss reserves 263,187,697 250,172,981 13,014,716 11,359,219 

Provision for loss incurred but not yet reported  24,243,763 26,169,371 (1,925,608) (7,156,005) 

Employee benefit obligations 32,576,181 27,879,966 3,561,071 3,162,374 

Allowance for doubtful accounts 3,515,004 4,361,991 (846,987) (11,677,219) 

Allowance for impairment of investments 4,267,269 4,231,663 35,606 (309,770) 

Unrealised loss on change in value of 

investments - available-for-sale investments 13,759,059 47,320,996   

Total 454,873,956 477,671,857 

Deferred tax liabilities    

Difference between accounting and taxation 

relating to depreciation expenses 193,986 228,986 35,000 35,000 

Total 193,986 228,986   

Deferred tax assets - net 454,679,970 477,442,871 9,663,892 10,296,314 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as 

follows:  

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Current income tax:   

Current income tax charge for the year 188,312,696 203,317,560 

Adjustment in respect of current income tax                              

of previous year (26,635,096) 1,913,560 

Deferred tax:   

Deferred tax on temporary differences   (9,663,892) (10,296,314) 

Income tax reported in the statement of comprehensive 

income 152,013,708 194,934,806 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 
โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ความสัมพนัธ์
เครือข่ายธุรกิจ 

ความสัมพนัธ์   
กบัลกูคา้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ระหวา่งพฒันา รวม 
ราคาทุน      
1 มกราคม 2558 73,004,984 113,054,853 18,700,000 2,978,734 207,738,571 
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 77,624,061 113,054,853 18,700,000 4,382,385 213,761,299 
ซือเพิม 4,262,764 - - 3,983,709 8,246,473 
โอน / ปรับปรุงรายการ 3,743,750 - - (3,864,240) (120,490) 
31 ธนัวาคม 2559 85,630,575 113,054,853 18,700,000 4,501,854 221,887,282 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2558 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 
ค่าตดัจาํหน่าย 6,500,779 7,557,640 1,250,081 - 15,308,500 
31 ธนัวาคม 2559 58,020,374 64,384,481 10,649,607 - 133,054,462 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2558 26,104,466 56,228,012 9,300,474 4,382,385 96,015,337 

31 ธนัวาคม 2559 27,610,201 48,670,372 8,050,393 4,501,854 88,832,820 
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 

the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:  

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Deferred tax relating to:    

(Gain) loss on change in value of available-for-sale 

investments (33,561,937) 39,831,178 

Actuarial loss 1,135,144 1,054,358 
 (32,426,793) 40,885,536 

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below. 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Accounting income before income tax 785,235,874 1,122,684,058 

Applicable tax rate 20% 20% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 157,047,175 224,536,812 

Adjustment in respect of current income tax of                     

previous year (26,635,096) 1,913,560 

Tax effect of:   

Exempted income/Non-deductible expenses 21,601,629 (31,515,566) 

Income tax reported in the statement of                             

comprehensive income 152,013,708 194,934,806 

15. Other assets 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Other receivables 114,024,266 100,592,507 

Less: Allowance for doubtful accounts (27,947,573) (29,635,363) 

Other receivables - net 86,076,693 70,957,144 

Commission prepayments 302,919,605 319,743,825 

Deposits 91,045,779 18,174,744 

Accrued income 30,383,375 23,757,354 

Input tax not due 14,238,497 36,062,957 

Others 45,497,177 19,258,624 

Total 570,161,126 487,954,648 

 

2392016 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited • Financial Statements



หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

26 

14. สินทรัพย์/หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี สินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี  
 (หน่วย: บาท) 
 

31 ธนัวาคม 

ส่วนเปลียนแปลงในสินทรัพยห์รือ
หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี             

ทีรับรู้เขา้ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
สาํรองเบียประกนัภยั 113,324,983 117,534,889 (4,209,906) 14,882,715 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 263,187,697 250,172,981 13,014,716 11,359,219 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่บริษทัฯ 

ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  24,243,763 26,169,371 (1,925,608) (7,156,005) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,576,181 27,879,966 3,561,071 3,162,374 
ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ 3,515,004 4,361,991 (846,987) (11,677,219) 
ค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 4,267,269 4,231,663 35,606 (309,770) 
ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยเ์ผือขาย 13,759,059 47,320,996   
รวม 454,873,956 477,671,857   
หนีสินภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลต่างของค่าเสือมราคาทีบนัทึกบญัชีกบัทีใช้

เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 193,986 228,986 35,000 35,000 
รวม 193,986 228,986   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 454,679,970 477,442,871 9,663,892 10,296,314 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 188,312,696 203,317,560 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (26,635,096) 1,913,560 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวคราว (9,663,892) (10,296,314) 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 152,013,708 194,934,806 
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16. Insurance contract liabilities  

(Unit: Baht) 

 2016 

 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Loss reserves     

- Claims incurred and reported 3,032,012,035 (1,700,984,767) 1,331,027,268 

- Claims incurred but not reported 183,779,204 (62,560,390) 121,218,814 

Unearned premium reserves 5,967,057,544 (2,618,664,956) 3,348,392,588 

Total 9,182,848,783 (4,382,210,113) 4,800,638,670 

(Unit: Baht) 

 2015 

 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Loss reserves     

- Claims incurred and reported 3,409,634,875 (2,158,769,974) 1,250,864,901 

- Claims incurred but not reported 197,657,537 (66,810,683) 130,846,854 

Unearned premium reserves 5,553,423,687 (2,355,596,044) 3,197,827,643 

Total 9,160,716,099 (4,581,176,701) 4,579,539,398 

During the years 2016 and 2015, the management of the Company entered into reinsurance 

agreements in order to mitigate insurance risk. Although positions are managed on a net 

basis by management, the management still requires to disclose the insurance contract 

liabilities, on both a gross and a net basis.  

16.1 Loss reserves  

(Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2016 2015 

Balance - beginning of the year 3,607,292,412 3,012,872,507 

Claim expenses for the year 7,565,217,467 6,332,887,194 

Change in loss reserves (546,941,944) (81,990,328) 

Change in assumption (363,184,026) (74,639,201) 

Claim expenses paid during the year (7,046,592,670) (5,581,837,760) 

Balance - end of the year 3,215,791,239 3,607,292,412 

As at 31 December 2016, the Company had loss reserves and outstanding claims under 

reinsurance contracts of Baht 67.9 million (2015: Baht 81.2 million). 
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 จาํนวนภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสินสุดวนัที 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบั:                                                        
 (กาํไร) ขาดทุนจากการวดัมลูค่าเงินลงทุนเผือขาย (33,561,937) 39,831,178 
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 1,135,144 1,054,358 
 (32,426,793) 40,885,536 

 รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้มีดงันี  
(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 785,235,874 1,122,684,058 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 157,047,175 224,536,812 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน (26,635,096) 1,913,560 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
 รายไดที้ไดรั้บยกเวน้ภาษี/ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 21,601,629 (31,515,566) 
ภาษีเงินไดที้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 152,013,708 194,934,806 

15. สินทรัพย์อืน 

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ลกูหนี อืน 114,024,266 100,592,507 
หกั: ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ (27,947,573) (29,635,363) 
ลกูหนี อืน - สุทธิ 86,076,693 70,957,144 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้  302,919,605 319,743,825 
เงินมดัจาํ 91,045,779 18,174,744 
รายไดค้า้งรับ 30,383,375 23,757,354 
ภาษีซือทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 14,238,497 36,062,957 
อืน ๆ 45,497,177 19,258,624 
รวม 570,161,126 487,954,648 
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16.2 Claims development table 

(a) Gross claims table 

(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year  11,297.1 2,037.8 2,986.9 3,501.7 4,712.1 5,340.3 6,298.3  

 - Next one year  12,278.1 2,300.0 3,013.0 3,549.1 4,898.0 5,573.2   

 - Next two years 12,017.4 2,024.0 2,890.4 3,483.4 4,804.1    

 - Next three years 11,984.1 2,008.6 2,889.0 3,472.8     

 - Next four years 11,977.8 1,998.6 2,884.8      

 - Next five years 11,981.7 1,998.1       

Cumulative claim estimates 12,046.3 1,998.1 2,884.8 3,478.8 4,828.3 5,525.6 6,237.8 36,999.7 

Cumulative payment to date (11,750.7) (1,988.6) (2,868.6) (3,450.8) (4,718.4) (5,272.5) (4,071.5) (34,121.1) 

Others 100.6 80.3 0.5 0.7 2.7 39.6 112.8 337.2 

Total gross loss reserves 396.2 89.8 16.7 28.7 112.6 292.7 2,279.1 3,215.8 

(b) Net claims table 

(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year 7,815.9 1,712.2 2,387.3 2,492.7 2,464.5 2,842.5 3,408.7  

 - Next one year  8,208.8 1,717.3 2,396.9 2,520.5 2,535.2 2,875.5   

 - Next two years 8,019.7 1,701.4 2,336.2 2,488.7 2,490.8    

 - Next three years 8,000.8 1,688.7 2,336.9 2,483.4     

 - Next four years 7,984.8 1,686.7 2,334.8      

 - Next five years 7,977.4 1,685.9       

Cumulative claim estimates 7,962.2 1,685.9 2,334.8 2,483.6 2,492.7 2,895.7 3,410.4 23,265.3 

Cumulative payment to date (7,908.2) (1,678.1) (2,321.5) (2,476.6) (2,469.4) (2,794.8) (2,360.4) (22,009.0) 

Others 49.3 24.9 0.5 0.7 2.7 9.5 108.4 196.0 

Total net loss reserves 103.3 32.7 13.8 7.7 26.0 110.4 1,158.4 1,452.3 

16.3 Unearned premium reserves 

(Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2016 2015 

Balance - beginning of the year 5,553,423,687 4,959,178,478 

Premium written for the year 12,407,162,181 11,395,757,935 

Premium earned for the current year (11,993,528,324) (10,801,512,726) 

Balance - end of the year 5,967,057,544 5,553,423,687 
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16. หนีสินจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: บาท) 

 2559 

 
หนี สินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หนี สินส่วนทีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-    ค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บรายงานแลว้ 3,032,012,035 (1,700,984,767) 1,331,027,268 
-    ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 183,779,204 (62,560,390) 121,218,814 

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,967,057,544 (2,618,664,956) 3,348,392,588 
รวม 9,182,848,783 (4,382,210,113) 4,800,638,670 

 
(หน่วย: บาท) 

 2558 

 
หนี สินตามสญัญา

ประกนัภยั 
หนี สินส่วนทีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน    

-    ค่าสินไหมทดแทนทีไดรั้บรายงานแลว้ 3,409,634,875 (2,158,769,974) 1,250,864,901 
-    ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 197,657,537 (66,810,683) 130,846,854 

สาํรองเบียประกนัภยัทียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,553,423,687 (2,355,596,044) 3,197,827,643 
รวม 9,160,716,099 (4,581,176,701) 4,579,539,398 

ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาประกนัภยัต่อเพือเป็นการบริหารความ
เสียงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสียงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหนี สินตามสัญญาประกนัภยัทังในส่วนของ
ความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 
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17. Amounts due to reinsurers 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Amounts withheld on reinsurance  1,873,799,578 1,496,734,875 

Other reinsurance payables 1,401,407,541 1,115,160,945 

Total 3,275,207,119 2,611,895,820 

18. Employee benefit obligations 

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to 

employees after they retire, was as follows: 

 (Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2016 2015 

Provision for long-term employee benefits at 

beginning of year 139,399,828 118,316,170 

Current service cost  17,231,065 13,149,877 

Interest cost  5,555,640 4,896,788 

Actuarial (gain) loss arising from   

 Demographic assumptions changes 2,434,729 (1,878,311) 

 Financial assumptions changes 869,092 5,573,154 

 Experience adjustments 2,371,900 1,576,947 

Benefits paid during the year (4,981,350) (2,234,797) 

Provision for long-term employee benefits at                        

end of year 162,880,904 139,399,828 

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the years ended               

31 December 2016 and 2015 were as follows: 

 (Unit: Baht) 

 2016 2015 

Current service cost 17,231,065 13,149,877 

Interest cost 5,555,640 4,896,788 

Total expenses recognised in profit or loss 22,786,705 18,046,665 

 As at 31 December 2016, the weighted average duration of the payment for long-term 

employee benefits is 12.2 years, and the Company expects to pay Baht 29.5 million of 

benefits during the next year. 
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16.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,607,292,412 3,012,872,507 
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึนระหวา่งปีปัจจุบนั 7,565,217,467 6,332,887,194 
การเปลียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                                          

ทีเกิดขึนในปีก่อน                     (546,941,944) (81,990,328) 
การเปลียนแปลงทีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                                     

สาํรองค่าสินไหมทดแทน  (363,184,026) (74,639,201) 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (7,046,592,670) (5,581,837,760) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,215,791,239 3,607,292,412 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายทีเกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 67.9 ลา้นบาท (2558: 81.2 ลา้นบาท) 

16.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีทีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
 - ณ สินปีอุบติัเหตุ 11,297.1 2,037.8 2,986.9 3,501.7 4,712.1 5,340.3 6,298.3  
 - หนึ งปีถดัไป 12,278.1 2,300.0 3,013.0 3,549.1 4,898.0 5,573.2   
 - สองปีถดัไป 12,017.4 2,024.0 2,890.4 3,483.4 4,804.1    
 - สามปีถดัไป 11,984.1 2,008.6 2,889.0 3,472.8     
 - สีปีถดัไป 11,977.8 1,998.6 2,884.8      
 - ห้าปีถดัไป 11,981.7 1,998.1       
ประมาณการค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ 
12,046.3 1,998.1 2,884.8 3,478.8 4,828.3 5,525.6 6,237.8 36,999.7 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (11,750.7) (1,988.6) (2,868.6) (3,450.8) (4,718.4) (5,272.5) (4,071.5) (34,121.1) 
รายการอืน 100.6 80.3 0.5 0.7 2.7 39.6 112.8 337.2 
รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน

ก่อนการประกนัภยัต่อ 396.2 89.8 16.7 28.7 112.6 292.7 2,279.1 3,215.8 
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 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 (Unit: % per annum) 

 2016 2015 

Discount rate 3.5 3.6 

Salary increase rate  0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 

Staff turnover rate (depending on age) 1.2 - 21.8 1.2 - 21.7 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are 

summarised below:  

 (Unit: Million Baht) 

 2016 2015 

  Increase (decrease)   Increase (decrease)  

 Rate increase (%) in obligation amount Rate increase (%) in obligation amount 

Discount rate 1.0 (17.5) 1.0 (15.0) 

Salary increase rate 1.0 18.5 1.0 15.9 

Staff turnover rate 1.0 (18.6) 1.0 (16.0) 

19. Other liabilities 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Accrued operating expenses 420,164,467 393,115,690 

Accrued commission from direct insurance 253,047,553 269,506,215 

Other payables 177,357,816 137,854,106 

Premium received and in process of reviewing 82,456,862 60,198,268 

Commission of reinsurance received in advance 74,745,269 47,964,196 

Value added tax payable 35,875,017 46,108,553 

Total 1,043,646,984 954,747,028 

 As at 31 December 2016, other payables included the amount of Baht 59.9 million payable 

under the securities borrowing and lending transactions, and the fair value of the securities 

lending is Baht 53.6 million (2015: Baht 26.3 million and Baht 23.9 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. 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีทีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 รวม 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :  
 - ณ สินปีอุบติัเหตุ 7,815.9 1,712.2 2,387.3 2,492.7 2,464.5 2,842.5 3,408.7  
 - หนึ งปีถดัไป 8,208.8 1,717.3 2,396.9 2,520.5 2,535.2 2,875.5   
 - สองปีถดัไป 8,019.7 1,701.4 2,336.2 2,488.7 2,490.8    
 - สามปีถดัไป 8,000.8 1,688.7 2,336.9 2,483.4     
 - สีปีถดัไป 7,984.8 1,686.7 2,334.8      
 - ห้าปีถดัไป 7,977.4 1,685.9       
ประมาณการค่าสินไหม

ทดแทนสมับูรณ์ 
7,962.2 1,685.9 2,334.8 2,483.6 2,492.7 2,895.7 3,410.4 23,265.3 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,908.2) (1,678.1) (2,321.5) (2,476.6) (2,469.4) (2,794.8) (2,360.4) (22,009.0) 
รายการอืน 49.3 24.9 0.5 0.7 2.7 9.5 108.4 196.0 
รวมสาํรองค่าสินไหมทดแทน

หลงัการประกนัภยัต่อ 103.3 32.7 13.8 7.7 26.0 110.4 1,158.4 1,452.3 

16.3  สํารองเบียประกนัภัยทียงัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,553,423,687 4,959,178,478 
เบียประกนัภยัรับสาํหรับปี 12,407,162,181 11,395,757,935 
เบียประกนัภยัรับทีถือเป็นรายไดใ้นปีนี  (11,993,528,324) (10,801,512,726) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,967,057,544 5,553,423,687 

17. เจ้าหนีบริษัทประกันภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,873,799,578 1,496,734,875 
เงินคา้งจ่ายเกียวกบัการประกนัภยัต่อ 1,401,407,541 1,115,160,945 
รวม 3,275,207,119 2,611,895,820 
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21. Operating expenses 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Personal expenses which are not expenses for 

underwriting and claims  

 

524,827,054 

 

469,832,527 

Premises and equipment expenses which are not 

expenses for underwriting 

 

69,579,448 

 

62,772,555 

Taxes and duties 3,680,756 4,221,518 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 163,874,537 (80,906,090) 

Other operating expenses 401,490,812 386,123,671 

Total operating expenses 1,163,452,607 842,044,181 

22. Expenses by nature 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Claim and loss adjustment expenses 3,473,397,834 2,927,014,487 

Commission and brokerage expenses 2,005,145,045 1,853,479,279 

Contribution expenses 100,634,153 93,207,336 

Other underwriting expenses 1,002,344,705 823,988,571 

Employees expenses 844,576,903 755,553,944 

Premises and equipment expenses 110,873,366 99,240,202 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) 163,874,537 (80,906,090) 

Advertising expenses 180,833,244 152,784,271 

Others expenses 264,050,664 273,768,932 

Total expenses by nature 8,145,730,451 6,898,130,932 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงได้
ดงันี    

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 139,399,828 118,316,170 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 17,231,065 13,149,877 
ตน้ทุนดอกเบีย 5,555,640 4,896,788 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

การเปลียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,434,729 (1,878,311) 
การเปลียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  869,092 5,573,154 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,371,900 1,576,947 

ผลประโยชนที์จ่ายในระหวา่งปี (4,981,350) (2,234,797) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 162,880,904 139,399,828 

 ค่าใชจ่้ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานทีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีสินสุด
วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  17,231,065 13,149,877 
ตน้ทุนดอกเบีย 5,555,640 4,896,788 
รวมค่าใชจ่้ายทีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 22,786,705 18,046,665 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลียถ่วงนํ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
คือ 12.2 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ภายใน 1 ปีถดัไป เป็นจาํนวน 29.5 ลา้นบาท  

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี  
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2559 2558 
อตัราคิดลด 3.5 3.6 
อตัราการขึนเงินเดือน 0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนกบัช่วงอาย)ุ 1.2 - 21.8 1.2 - 21.7 
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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 2016, the Company contributed Baht 36.7 

million to the fund (2015: Baht 33.0 million). 

24. Earnings per share 

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year. 

25. Dividend paid 

 Details of dividend declared in 2016 and 2015 are as follows: 

(Unit: Baht) 

 Approved by Total dividend 

Dividend                       

per share 

2015 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 28 April 2016 

371,700,000 6.30 

2014 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 29 April 2015 

342,200,000 5.80 
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 ผลกระทบของการเปลียนแปลงสมมติฐานทีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
 อตัราเพิมขึน             

(ร้อยละ) 
จาํนวนหนี สิน
เพิมขึน (ลดลง)  

อตัราเพิมขึน             
(ร้อยละ) 

จาํนวนหนี สิน
เพิมขึน (ลดลง)  

อตัราคิดลด 1.0 (17.5) 1.0 (15.0) 
อตัราการขึนเงินเดือน  1.0 18.5 1.0 15.9 
อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.0 (18.6) 1.0 (16.0) 

19. หนีสินอืน 

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย 420,164,467 393,115,690 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัโดยตรงคา้งจ่าย 253,047,553 269,506,215 
เจา้หนี อืน 177,357,816 137,854,106 
เบียประกนัภยัรับอยูร่ะหวา่งตรวจสอบ 82,456,862 60,198,268 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้ 74,745,269 47,964,196 
ภาษีมลูค่าเพิมคา้งจ่าย 35,875,017 46,108,553 
รวม 1,043,646,984 954,747,028 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 เจา้หนี อืนไดร้วมเจา้หนีตามสัญญายืมและให้ยืมหลกัทรัพยจ์าํนวน 59.9 ลา้นบาท 
โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยที์บริษทัฯให้ยืมมีจาํนวน 53.6 ลา้นบาท (2558: 26.3 ลา้นบาท และ 23.9 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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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 Security Guard Co., Ltd.* Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Real Estate PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

P Landscape Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Parus (2008) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Phatra Leasing PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Phatra Securities PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Road Accident Victims Protection Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Saint Honore (Bangkok) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Serm Suk PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sombat Lamsam Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sripopphan Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

T.I.I. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Airways International PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Reinsurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thai Va PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thaire Services Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

The Erawan Group PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Yupong Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Jenlak Vie Consulting Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

* Formerly known as Muang Thai Management Co., Ltd. 
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21. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายพนกังานทีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั                   

และการจดัการค่าสินไหมทดแทน 
524,827,054 469,832,527 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์ทีไม่ใช่ค่าใชจ่้าย             
การรับประกนัภยั 

69,579,448 62,772,555 

ค่าภาษีอากร  3,680,756 4,221,518 
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 163,874,537 (80,906,090) 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอืน 401,490,812 386,123,671 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,163,452,607 842,044,181 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย: บาท) 

 2559 2558 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 3,473,397,834 2,927,014,487 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 2,005,145,045 1,853,479,279 
ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 100,634,153 93,207,336 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 1,002,344,705 823,988,571 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 844,576,903 755,553,944 
ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 110,873,366 99,240,202 
หนี สูญและหนีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 163,874,537 (80,906,090) 
ค่าโฆษณา 180,833,244 152,784,271 
ค่าใชจ่้ายอืน 264,050,664 273,768,932 
รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 8,145,730,451 6,898,130,932 

23. กองทุนสํารองเลียงชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานและบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะ
จ่ายให้แก่พนกังานเมือพนกังานนันออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหวา่งปี 2559 
บริษทัฯจ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 36.7 ลา้นบาท (2558: 33.0 ลา้นบาท) 
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Name of related parties Relationship with the Company 

High Life Health Care Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Changdamrong Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Thavee Pramote Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Triton Holding PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Bangchak Petroluem PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

S F Corporation PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sahakammakornkij Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Sissons Paints (Thailand) Co., Ltd. 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 

Yip In Tsoi Solutions 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 

Pruetthada Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Pruksa Clinic Holding Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 
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24. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนําหนกัของหุน้สามญัทีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
25. เงินปันผลจ่าย 
 รายละเอียดของเงินปันผลจ่ายทีประกาศจ่ายในปี 2559 และ 2558 มีดงันี  

(หน่วย: บาท) 
 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัที 28 เมษายน 2559 

371,700,000 6.30 

เงินปันผลประจาํปี 2557 ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัที 29 เมษายน 2558 

342,200,000 5.80 

26. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกียวข้องกนั 
 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ในการพิจารณาความสัมพนัธ์

ระหว่างกิจการทีเกียวข้องกันแต่ละรายการ บริษทัฯคาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย ซึ งลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการทีเกียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี  

รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
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 เมืองไทยประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั เมืองไทยแมเนจเมน้ท ์จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พี แลนดส์เคป จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ปรุส (2008) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 

* เดิมชือ บริษัท เมืองไทยแมเนจเม้นท์ จาํกัด 

256 งบการเงิน • รายงานประจ�าปี 2559 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



34 

During the years 2016 and 2015, 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) 

 2016 2015 Pricing policy 

Transactions with related companies  

Premium ceded 777.6 400.3 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Premium written 536.6 526.2 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Commission expenses 339.2 308.1 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Commission income 193.1 159.1 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Dividend income 11.8 6.8 As declared 

Interest income 2.7 0.2 0.8% - 1.2% per annum                                                 

(2015: 0.8% - 1.5% per annum) 

Rental and service expenses 200.5 215.7 Contract price 

Advertising expenses 59.6 30.8 Contract price 

Contribution to Road Accident                         

Victims Protection Co., Ltd 

 

39.5 

 

37.1 

 

Contract price 

Bank charges 20.3 18.7 Same rates as those charged by related               

company to general customers 

Claim paid 29.3 19.2 Normal commercial term for insurance 

Claim recovery 66.8 77.9 Normal commercial term for insurance 

Purchase of fixed assets 1.8 11.7 Market price 

Other income 23.5 24.5 Market price 

Other expenses 3.3 3.4 Market price 
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รายชือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

บริษทั ซงัออนเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สมบติัลําซาํ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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 ไทวา จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทยรี เซอร์วสิเซส จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ดิ เอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยพุงษ ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เจนลกัษณ์วยี ์คอนซลัติง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไฮไลฟ์ เฮลท ์แคร์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั จ่างดาํรง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ทวปีราโมทย ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทรทนั โฮลดิง จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สหกรรมกรกิจ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซีสซันส์ เพน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั วรีวรรณ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยและแยค๊ส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย คอนซลัติง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยโซลูชันส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลีฟฟี จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั แทนเจอรีน จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤฒิธาดา จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤกษาคลินิก โฮลดิง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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 As at 31 December 2016 and 2015, outstanding balances with those related companies are 

as follows: 

(Unit: Million Baht) 

 2016 2015 

Deposits at financial institutions   

Kasikorn Bank PLC. 261.2 300.1 

Available-for-sale investments                              

Kasikorn Bank PLC. - 7.5 

Phatra Leasing PLC. 200.9 196.3 

Other investments   

ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd. 14.0 - 

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. 279.6 253.5 

Other related companies 30.3 37.8 

Reinsurance assets   

Thai Reinsurance PLC. 194.3 196.5 

Other assets    

Muang Thai Life Assurance PLC. - 0.1 

Insurance contract liabilities - loss reserves    

Thai Reinsurance PLC. 4.3 5.6 

Amounts due to reinsurers   

Thai Reinsurance PLC. 197.9 75.8 

 Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company had employee benefit 

expenses provided to its directors and management personnel as following. 

(Unit: Million Baht) 

 2016 2015 

Short-term benefits 113.2 117.5 

Post employment benefits 5.2 5.2 

Total 118.4 122.7 
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 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั รายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และตามเกณฑ์ทีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที
เกียวขอ้งกนัเหล่านัน ซึ งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเกียวข้องกนั    
เบียประกนัภยัต่อ 777.6 400.3 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ               

การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

เบียประกนัภยัรับ 536.6 526.2 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ                        
การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สญัญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 339.2 308.1 ตามทีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าบาํเหน็จรับ 193.1 159.1 ตามทีระบุในสญัญาเป็นปกติทางการคา้ 
เงินปันผลรับ 11.8 6.8 ตามทีประกาศจ่าย 
ดอกเบียรับ 2.7 0.2 ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 1.2 ต่อปี                                         

(2558: ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 1.5 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 200.5 215.7 ราคาตามสญัญา 
ค่าโฆษณา 59.6 30.8 ราคาตามสญัญา 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง 39.5 37.1 ราคาตามสญัญา 
 ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 20.3 18.7 อตัราเดียวกนักบับริษทัทีเกียวขอ้งคิดกบัลูกคา้ทัวไป 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 29.3 19.2 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 66.8 77.9 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าซือทรัพยสิ์น 1.8 11.7 ตามราคาตลาด 
รายไดอื้น 23.5 24.5 ตามราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอืน 3.3 3.4 ตามราคาตลาด 
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27. Assets pledged and assets reserve with the Registrar 

 As at 31 December 2016 and 2015, the book value of securities pledged with the Registrar 

in accordance with the Non-life Insurance Act are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2016 2015 

Assets pledged   

Government bond 20,043,422 20,045,147 

Assets reserve as non-life insurance reserve   

Bonds and debentures 703,531,995 704,149,629 

Total 723,575,417 724,194,776 

28. Contribution to General Insurance Fund 

(Unit: Baht) 

 For the years ended 31 December 

 2016 2015 

Beginning of the year 119,642,062 91,795,945 

Contribution during the year 30,510,979 27,846,117 

End of the year 150,153,041 119,642,062 

29. Segment information 

The Company’s management has determined the operating segments based on the reports 

reviewed by the Executive Committee that are used to make strategic decision. The 

Executive Committee considers the business from both product perspective and operating 

activities. The business has divided into two main categories being the non-life insurance 

and investment activity which the reportable operating segments derive their revenue 

primarily from. The non-life insurance is segregated into motor and non-motor products and 

each mainly consisted of the following: 

• Motor products include insure of compulsory and voluntary motor; 

• Non-motor products include insure of property, marine and transportation, engineering, 

personal accident and health, special products and liability and miscellaneous 

insurance. 

The investment activity relates to financial and investment management in various 

securities. The activity includes evaluation of financial performance and investment results 

of the Company in each period in order to report to Investment Committee, Executive 

Committee, Risk Management Committee and Board of Directors. 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 2558 
เงนิฝากสถาบันการเงนิ   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 261.2 300.1 
เงนิลงทุนเผือขาย    
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) - 7.5 
บริษทั ภทัรลิสซิง จาํกดั (มหาชน) 200.9 196.3 
เงนิลงทุนทัวไป   
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 14.0 - 
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 
เบียประกนัภัยค้างรับ (รับตรงและแบงค์แอสชัวรันส์)   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 279.6 253.5 
บริษทัทีเกียวขอ้งกนัอืน ๆ 30.3 37.8 
สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 194.3 196.5 
สินทรัพย์อืน   
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) - 0.1 
หนีสินจากสัญญาประกนัภัย - สํารองค่าสินไหมทดแทน                     
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 4.3 5.6 
เจ้าหนีบริษทัประกนัภัยต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 197.9 75.8 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ทีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 

ผลประโยชนร์ะยะสัน 113.2 117.5 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5.2 5.2 
รวม 118.4 122.7 
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Segment performance is measured separately to allocate resources among its operating 

segments. The Company measures the performance of its operating segments through a 

measure of segment profit and loss, total assets and total liabilities in a manner consistent 

with that of financial statements. 

No inter-segment transactions occurred in the Company. 

The Company operates only in Thailand; therefore, no geographical segments are reported 

under the secondary reporting format. 

Premium written of approximately 52 percent of the Company is derived from three major 

brokers. Such premium written is attributable to motor and non-motor segments. 

Segment assets and liabilities as at 31 December 2016 and 2015 are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2016 

 Insurance Investment Total 

Total segment assets 9,101,709,544 10,846,823,733 19,948,533,277 

Total segment liabilities 14,886,237,010 106,440,853 14,992,677,863 

 (Unit: Baht) 

 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 
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27. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินทีจัดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ราคาบญัชีของหลกัทรัพยที์วางไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติั
ประกนัวนิาศภยัมีดงันี  

(หน่วย: บาท) 
 2559 2558 
หลกัทรัพย์ประกนั   

พนัธบตัรรัฐบาล  20,043,422 20,045,147 
หลกัทรัพย์ทีจดัสรรไว้เป็นเงนิสํารองประกนัภัย   

พนัธบตัรและหุน้กู ้ 703,531,995 704,149,629 
รวม 723,575,417 724,194,776 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภัย 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
ยอดสะสมตน้ปี 119,642,062 91,795,945 
เงินสมทบในระหวา่งปี 30,510,979 27,846,117 
ยอดสะสมปลายปี 150,153,041 119,642,062 

29. ส่วนงานดําเนินงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กาํหนดส่วนงานดาํเนินงานตามรายงานทีคณะอาํนวยการบริหารใชพ้ิจารณาตดัสินใจ
ดา้นกลยทุธ์ของบริษทัฯ คณะอาํนวยการบริหารพิจารณาลกัษณะธุรกิจทังดา้นผลิตภณัฑ์และตามกิจกรรมที
ดาํเนินงาน ธุรกิจไดถู้กจดัแบ่งเป็นสองกลุ่มสําคญั คือ การประกนัวินาศภยัและกิจกรรมการลงทุน ซึ งเป็น
ทีมาของรายไดห้ลกัของส่วนงานดาํเนินงานทีเสนอรายงาน การรับประกนัวินาศภยัแยกเป็นส่วนงานการ
ประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานการประกนัภยัอืน โดยการประกนัภยัแต่ละประเภทประกอบไปดว้ย  

- การประกนัภยัรถยนต ์ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 

- การประกนัภยัอืน ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ
ประกนัภยัวิศวกรรม การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกนัภยัผลิตภณัฑ์พิเศษและ
การประกนัภยัความรับผดิและเบด็เตล็ด 

กิจกรรมการลงทุนเกียวขอ้งกบัการบริหารทางการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ รวมถึง
ประเมินผลตอบแทนทีบริษทัฯได้รับในแต่ละงวดเพือนาํเสนอทังคณะกรรมการลงทุน คณะอาํนวยการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสียงและคณะกรรมการบริษทั 
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 Segment profit or loss for the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2016 

 Insurance   

 Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Gross premium written 6,601,761,687 5,805,400,494 12,407,162,181 - 12,407,162,181 

      

Net premium written 4,033,013,995 2,921,405,180 6,954,419,175 - 6,954,419,175 

      

Net earned premium 3,796,062,694 3,007,791,536 6,803,854,230 - 6,803,854,230 

Fee and commission income from 

reinsurers 829,411,850 807,162,205 1,636,574,055 - 1,636,574,055 

Investment income - - - 465,464,087 465,464,087 

Other income 14,463,432 10,610,521 25,073,953 - 25,073,953 

Total income 4,639,937,976 3,825,564,262 8,465,502,238 465,464,087 8,930,966,325 

Claim expenses, net 2,631,988,292 1,082,761,418 3,714,749,710 - 3,714,749,710 

Commission and brokerage expenses 1,109,327,507 895,817,538 2,005,145,045 - 2,005,145,045 

Other underwriting expenses 633,593,223 628,789,866 1,262,383,089 - 1,262,383,089 

Total underwriting expenses 4,374,909,022 2,607,368,822 6,982,277,844 - 6,982,277,844 

Operating expenses   1,152,145,721 11,306,886 1,163,452,607 

Total expenses   8,134,423,565 11,306,886 8,145,730,451 

Profit before income tax   331,078,673 454,157,201 785,235,874 

Income tax   (79,954,559) (72,059,149) (152,013,708) 

Profit for the year   251,124,114 382,098,052 633,222,166 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานจะประเมินแยกจากกันเพือวตัถุประสงค์ในการจดัสรรทรัพยากร
ระหวา่งส่วนงาน บริษทัฯประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหนี สินรวม โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัทีใชใ้นงบการเงิน 

บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานทีรายงานขา้งตน้ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านัน ดงันัน จึงไม่ไดแ้สดงรายงานจาํแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง 

เบี ยประกนัภยัรับจาํนวนประมาณร้อยละ 52 ของบริษทัฯ มาจากบริษทันายหน้ารายใหญ่สามรายดว้ยกนั 
โดยเบียประกนัดงักล่าวรวมอยูใ่นส่วนงานประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานประกนัภยัอืน 

สินทรัพยแ์ละหนี สินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 2559 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 9,101,709,544 10,846,823,733 19,948,533,277 
รวมหนี สินตามส่วนงาน 14,886,237,010 106,440,853 14,992,677,863 

(หน่วย: บาท) 
 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 
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(Unit: Baht) 

  2015 

 Insurance   

 Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Gross premium written 5,855,454,336 5,540,303,600 11,395,757,936 - 11,395,757,936 

      

Net premium written 3,462,218,961 3,063,164,035 6,525,382,996 - 6,525,382,996 

      

Net earned premium 3,113,004,182 2,950,282,785 6,063,286,967 - 6,063,286,967 

Fee and commission income from 

reinsurers 776,006,847 678,836,849 1,454,843,696 - 1,454,843,696 

Investment income - - - 471,422,353 471,422,353 

Other income 16,546,890 14,715,084 31,261,974 - 31,261,974 

Total income 3,905,557,919 3,643,834,718 7,549,392,637 471,422,353 8,020,814,990 

Claim expenses, net 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 528,529,254 534,261,243 1,062,790,497 - 1,062,790,497 

Total underwriting expenses 3,721,537,199 2,334,549,552 6,056,086,751 - 6,056,086,751 

Operating expenses   835,578,758 6,465,423 842,044,181 

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 

30. Commitments and contingent liabilities 

30.1 Operating lease commitments 

 The Company has entered into several lease agreements of office building space, vehicles, 

equipment and other services. The terms of the agreements are generally between                 

1 and 6 years. 

 As at 31 December 2016, future minimum lease payments required under these                       

non-cancellable operating leases contracts were as follows. 

 

Payable within: 

Million Baht 

Within 1 year 72.6 

More than 1 year 38.2 
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กาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งันี  
(หน่วย: บาท) 

 2559 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั

รถยนต ์ ประกนัภยัอืน 
รวมการ

ประกนัภยั การลงทุน รวม 
เบียประกนัภยัรับ 6,601,761,687 5,805,400,494 12,407,162,181 - 12,407,162,181 
      
เบียประกนัภยัรับสุทธิ 4,033,013,995 2,921,405,180 6,954,419,175 - 6,954,419,175 
      
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          

จากการประกนัภยัต่อ 3,796,062,694 3,007,791,536 6,803,854,230 - 6,803,854,230 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ         

เอาประกนัภยัต่อ 829,411,850 807,162,205 1,636,574,055 - 1,636,574,055 
รายไดจ้ากการลงทุน - - - 465,464,087 465,464,087 
รายไดอื้น 14,463,432 10,610,521 25,073,953 - 25,073,953 
รวมรายได้ 4,639,937,976 3,825,564,262 8,465,502,238 465,464,087 8,930,966,325 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,631,988,292 1,082,761,418 3,714,749,710 - 3,714,749,710 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,109,327,507 895,817,538 2,005,145,045 - 2,005,145,045 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 633,593,223 628,789,866 1,262,383,089 - 1,262,383,089 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 4,374,909,022 2,607,368,822 6,982,277,844 - 6,982,277,844 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   1,152,145,721 11,306,886 1,163,452,607 
รวมค่าใช้จ่าย   8,134,423,565 11,306,886 8,145,730,451 
กาํไรก่อนภาษเีงินได้   331,078,673 454,157,201 785,235,874 
ภาษีเงินได ้   (79,954,559) (72,059,149) (152,013,708) 
กาํไรสําหรับปี   251,124,114 382,098,052 633,222,166 
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30.2 Capital Commitments 

 As at 31 December 2016, there were capital commitments contracted for purchasing land, 

building, system implementation, and computer equipment amounting to Baht 19.5 million. 

30.3 Guarantees 

 As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of Baht 12.3 million 

issued by bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as 

required in the normal course of business. 

30.4 Litigation 

 As at 31 December 2016, the Company is being sued as insurer, with sum insure amounting 

to approximately Baht 1,054.5 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 299.5 million have been recorded in the financial statements. 

31. Insurance risk 

The Company has managed the insurance risk in order to reduce the impact to the Company’s 

financial position and the capital caused by the insurance portfolio as follow: 

(a) Underwriting of insurance 

The Company has a policy for insurance underwriting which was approved by the 

relevant directors. The policy requires the Company to consider an acceptable level of 

risks taken by referring to the handbook and predefined premium rates, and monitor 

and control the appropriate of risk diversification over geographical regions and type of 

risks. For the higher risk, risk level higher than the Company can retain by self, the 

Company will transfer those risks to the reinsurers. In addition, the Company also 

prudently manages the proportion of insurance portfolio at the appropriate level. 

(b) Claim management and setting up of claim reserves 

The Company has a guidance for setting up the claim reserves which is calculated 

using the generally accepted actuarial methods by the certified actuary.  The Company 

regularly monitors and analyses changes of loss reserves, and sets up the Claims 

Committee who regularly considers factors which may affect the Company’s reserves in 

order to ascertain that all reserves are justifiable and adequate for the Company’s 

liability toward the insured in the future. 
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(หน่วย: บาท) 
 2558 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั

รถยนต ์ ประกนัภยัอืน 
รวมการ

ประกนัภยั การลงทุน รวม 
เบียประกนัภยัรับ 5,855,454,336 5,540,303,600 11,395,757,936 - 11,395,757,936 
      
เบียประกนัภยัรับสุทธิ 3,462,218,961 3,063,164,035 6,525,382,996 - 6,525,382,996 
      
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          

จากการประกนัภยัต่อ 3,113,004,182 2,950,282,785 6,063,286,967 - 6,063,286,967 
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ         

เอาประกนัภยัต่อ 776,006,847 678,836,849 1,454,843,696 - 1,454,843,696 
รายไดจ้ากการลงทุน - - - 471,422,353 471,422,353 
รายไดอื้น 16,546,890 14,715,084 31,261,974 - 31,261,974 
รวมรายได้ 3,905,557,919 3,643,834,718 7,549,392,637 471,422,353 8,020,814,990 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 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 528,529,254 534,261,243 1,062,790,497 - 1,062,790,497 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 3,721,537,199 2,334,549,552 6,056,086,751 - 6,056,086,751 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   835,578,758 6,465,423 842,044,181 
รวมค่าใช้จ่าย   6,891,665,509 6,465,423 6,898,130,932 
กาํไรก่อนภาษเีงินได้   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 

30. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจจะเกดิขึน 
30.1 ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีในอาคารสํานกังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริการอืน ๆ 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี ถึง 6 ปี 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขันตําทีตอ้งจ่ายในอนาคตทังสินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน
ทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

 
จ่ายชาํระภายใน: 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 72.6 
มากกวา่ 1 ปี 38.2 
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(c) Reinsurance management  

The Company has specified the guideline for reinsurance management which specifies 

the procedures for selecting implementing, audit and monitoring, review, control of 

reinsurance plan and preparation of related reinsurance documents by taking into 

account the Company’s risk appetite, size and complexity of the business. 

(d) Concentration risk 

The Company sets the limits of concentration risk for each reinsurance counterparty 

and regularly monitors them to ensure that there is no concentration risk that may arise 

from the particular reinsurer. The Company also considers the appropriate cede portion 

to be allocated to the reinsurers to be in line with the size of risk. 

 Concentration of insurance contract liabilities as at 31 December 2016 and 2015, 

segregated by insurance type, are shown below. 

 (Unit: Million Baht) 

 2016 2015 

 Gross 

premium 

reserves 

Outward 

premium 

reserves Net 

Gross 

premium 

reserves 

Outward 

premium 

reserves Net 

Fire 585.3 (140.1) 445.2 606.8 (44.8) 562.0 

Marine and transportation 21.7 (14.1) 7.6 25.6 (15.4) 10.2 

Motor 3,314.9 (1,288.7) 2,026.2 3,026.9 (1,237.7) 1,789.2 

Personal accident 922.9 (398.5) 524.4 912.9 (409.8) 503.1 

Miscellaneous 1,122.3 (777.3) 345.0 981.2 (647.9) 333.3 

Total 5,967.1 (2,618.7) 3,348.4 5,553.4 (2,355.6) 3,197.8 

 
  (Unit: Million Baht) 

 2016 2015 

 Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Fire 206.9 (83.0) 123.9 279.2 (120.8) 158.4 

Marine and transportation 59.6 (36.5) 23.1 70.4 (40.6) 29.8 

Motor 1,347.1 (536.1) 811.0 1,316.1 (553.0) 763.1 

Personal accident 433.4 (185.1) 248.3 348.3 (156.3) 192.0 

Miscellaneous 1,168.8 (922.8) 246.0 1,593.3 (1,354.9) 238.4 

Total 3,215.8 (1,763.5) 1,452.3 3,607.3 (2,225.6) 1,381.7 
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30.2 ภาระผูกพนัเกียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัทีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพือซือทีดิน อาคาร การพฒันาระบบและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาํนวน 19.5 ลา้นบาท 
30.3 การคําประกนั 
 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคําประกนัซึ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 

12.3 ลา้นบาท ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ 
30.4 คดีฟ้องร้อง 
  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีคดีทีถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,054.5 ลา้นบาท การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและบริษทัฯคาดวา่จะชนะคดี 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองเผือผลเสียหายทีอาจเกิดขึนก่อนการเอาประกนัภยัต่อในงบการเงิน
เป็นจาํนวน 299.5 ลา้นบาท 

31.  ความเสียงของบริษัทประกนัวนิาศภัย 
 บริษทัฯมีการบริหารความเสียงจากการรับประกนัภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พือลดผลกระทบทีอาจเกิดจากการ

รับประกนัภยัทังต่อฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของบริษทัฯ ซึ งมีแนวทางดงันี  
(ก) การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัซึ งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีเกียวขอ้ง โดยกาํหนดให้
พิจารณาอยา่งละเอียดถึงระดบัความเสียงภยัทีรับโอนวา่อยูใ่นระดบัทีบริษทัฯรับความเสียงไดห้รือไม่ 
โดยอิงจากคู่มือและอตัราเบียประกนัภยัทีกาํหนดขึน มีการติดตามและควบคุมการกระจายตวัของความ
เสียงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตวัทังในทางภูมิศาสตร์และประเภทของความเสียง สําหรับความ
เสียงภยัทีอยูใ่นระดบัสูงเกินกว่าบริษทัฯจะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงลาํพงั บริษทัฯไดจ้ดัการให้มีการ
ถ่ายโอนความเสียงผา่นการทาํประกนัภยัต่อ นอกจากนี  บริษทัฯยงัมีการบริหารพอร์ตการรับประกนัภยั
ใหมี้สัดส่วนของการประกนัภยัประเภทต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

(ข) การจดัการสินไหมและการตังสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการตั งสํารองค่าสินไหมทดแทน และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทียอมรับโดยทัวไปในการคาํนวณสํารองสินไหมทดแทนและรับรองโดยนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานกาํกบัดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลียนแปลงของเงิน
สาํรอง มีการจดัตังคณะกรรมการพิจารณาสินไหมประกนัภยัทัวไป พิจารณาปัจจยัทีอาจส่งผลกระทบ
ต่อการตั งเงินสํารองของบริษัทฯอย่างสมําเสมอ เพือให้แน่ใจว่าเงินสํารองทีตั งไวอ้ยู่ในระดับที
สมเหตุสมผลและเพียงพอสาํหรับภาระผกูพนัทีบริษทัฯมีต่อผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต 
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 The sensitivity test is the risk analysis of insurance contract liabilities that may be increased 

or decreased as a result of change in assumptions used in calculation, which may impact on 

both gross and net loss reserves. The risks may be caused by the frequency of loss, value 

of loss and claims, or loss adjustment expenses that are not as expected. 

 The result of the sensitivity analysis from the assumption change that effect to the loss reserves 

as at 31 December 2016 are summarised below.   

(Unit: Million Baht) 

 2016 

 

Assumption 

change 

Increase in gross 

claim liabilities 

Increase in net 

claim liabilities 

Increase 

(decrease) in 

profit before tax 

Increase 

(decrease)               

in equity 

Average claim expenses Increase 1% 37.5 16.5 16.5 13.2 

 Decrease 1% (37.5) (16.5) (16.5) (13.2) 

Average number of claims Increase 1% 31.9 14.1 14.1 11.3 

 Decrease 1% (31.9) (14.1) (14.1) (11.3) 

Average settle claim expenses Increase 1% 30.3 13.3 13.3 10.6 

 Decrease 1% (30.3) (13.3) (13.3) (10.6) 

Average claim adjustment expenses Increase 1% 1.6 1.6 1.6 1.3 

 Decrease 1% (1.6) (1.6) (1.6) (1.3) 

 Assumption used in the sensitivity analysis and the changes in loss reserve of the Company on 

both gross and net from reinsurance consists of expected loss ratio (ELR), unallocated loss 

adjustment expenses ratio (ULAE ratio) and loss development factors. 

 Expected loss ratio and unallocated loss adjustment expenses ratio are calculated using 

historical loss data and related expenses of the Company, while loss development factors 

are estimated by actuarial method with reference to the historical data. 

32. Financial instruments and risk management 

 The Company’s financial instruments principally comprise cash and cash equivalents, 

premium receivables, receivables from reinsurance contracts, investments in securities, loan 

receivables, amounts 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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(ค) การบริหารการประกนัภยัต่อ 

 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางสําหรับบริหารความเสี ยงจากการทาํประกันภัยต่อ ซึ งมีการกําหนด
กระบวนการคดัเลือกแผนประกนัภยัต่อทีเหมาะสม การนาํไปปฏิบติัใช ้การตรวจสอบและติดตาม การ
ทบทวน การควบคุม และการจดัทาํเอกสารทีเกียวขอ้งการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึง
ความเสียงทียอมรับไดข้องบริษทัฯ รวมถึงขนาดและความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเสียงจากการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกดัการกระจุกตวัสาํหรับภาวะความเสียงต่อคู่สัญญาประกนัภยัต่อและมีการ
เฝ้าติดตามอยา่งสมําเสมอ เพือป้องกนัการกระจุกตวัทีอาจจะเกิดจากผูรั้บประกนัภยัต่อรายหนึงรายใด 
มีมากเกินไป อีกทังยงัมีการพิจารณาสัดส่วนทีจดัสรรให้กับผูรั้บประกนัภยัต่อทีเป็นผูน้าํในแต่ละ
สัญญาใหมี้ความเหมาะสมกบัขนาดของภยัทีเอาประกนัภยัต่อ 

 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหนี สินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 โดยแยก
ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 2558 
 สาํรอง                 

เบียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบียประกนัภยั

ส่วนทีเอา         
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                 
เบียประกนัภยั

ก่อนการ
ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                 
เบียประกนัภยั

ส่วนทีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 585.3 (140.1) 445.2 606.8 (44.8) 562.0 
ทางทะเลและขนส่ง 21.7 (14.1) 7.6 25.6 (15.4) 10.2 
รถยนต ์ 3,314.9 (1,288.7) 2,026.2 3,026.9 (1,237.7) 1,789.2 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 922.9 (398.5) 524.4 912.9 (409.8) 503.1 
เบด็เตล็ด 1,122.3 (777.3) 345.0 981.2 (647.9) 333.3 
รวม 5,967.1 (2,618.7) 3,348.4 5,553.4 (2,355.6) 3,197.8 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 2559 2558 
 สาํรอง            

ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนทีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง                   
ค่าสินไหม

ทดแทนก่อน     
การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง                      
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนทีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 206.9 (83.0) 123.9 279.2 (120.8) 158.4 
ทางทะเลและขนส่ง 59.6 (36.5) 23.1 70.4 (40.6) 29.8 
รถยนต ์ 1,347.1 (536.1) 811.0 1,316.1 (553.0) 763.1 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 433.4 (185.1) 248.3 348.3 (156.3) 192.0 
เบด็เตล็ด 1,168.8 (922.8) 246.0 1,593.3 (1,354.9) 238.4 
รวม 3,215.8 (1,763.5) 1,452.3 3,607.3 (2,225.6) 1,381.7 
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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 

counterparty’s inability to comply with the terms of a financial instrument. The Company is 

exposed to credit risk primarily with respect to premium receivables, reinsurance asset - 

loss reserves, receivables from reinsurance contracts and loans. The Company’s maximum 

exposure to credit risk is limited to the book value less allowance for doubtful debt as 

presented in the statement of financial position. 

 According to the Company’s credit risk management policy, the Company specifies the level 

of credit limit that corresponds to each individual debtor in terms of the income and source 

of income, or financial burdens, and then arrange the credit term to be short-term to                      

mid-term in order to suit with the Company’s source of fund. The policy also establishes 

procedures for collection and adjustment of interest rate to be in line with market rate. In 

addition, the Company has published the standard operating manual to be used as staff’s 

guidelines. The loan operation is also audited by other departments in the Company. 

32.2 Market price risk 

 Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities 

prices may have an effect on the Company’s financial position. The Company had no 

financial instruments denominated in foreign currencies, market risk is therefore confined 

only to interest rate risk and equity position risk. 

 Interest rate risk 

 Interest rate risk is the risk that the value of financial instruments will fluctuate due to 

changes in market interest rates. 

 The Company has managed interest rate risk by classify investment in debt securities into 

held to maturity securities or available for sale securities, while portfolio duration is managed 

to be in moderate level by controlling duration of individual bond and setting up average 

duration of portfolio limit. Besides, the Company conducts the stress test to examine the 

effect on the sufficiency of capital and the change of asset back per insurance liabilities 

ratio. 

 As at 31 December 2016 and 2015, 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.  
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 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสียงทีหนี สินจากการรับประกนัภยัจะเพิมขึนหรือลดลง
เนืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานทีใช้ในการคาํนวณ ซึ งจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทังดา้นก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการเอาประกนัภยัต่อ โดยความเสียงอาจเกิดจากความถีและ
ความรุนแรงทีเกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายทีใช้ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามที        
คาดไว ้

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนทีเปลียนแปลงเนืองจากการเปลียนแปลงสมมติฐาน ณ วนัที 
31 ธนัวาคม 2559 เป็นดงันี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 

 
สมมติฐานที
เปลียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน            
ทีเปลียนแปลง 

ก่อนการรับ
ประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน           
ทีเปลียนแปลง 

หลงัการรับ
ประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อน                  
ภาษีเงินได ้                    

เพิมขึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพิมขึน (ลดลง) 

ค่าสินไหมทดแทนเฉลีย เพิมขึนร้อยละ 1 37.5 16.5 16.5 13.2 
 ลดลงร้อยละ 1 (37.5) (16.5) (16.5) (13.2) 
จาํนวนเคลมเฉลีย เพิมขึนร้อยละ 1 31.9 14.1 14.1 11.3 
 ลดลงร้อยละ 1 (31.9) (14.1) (14.1) (11.3) 
ค่าสินไหมทดแทนส่วนทีตกลงแลว้เฉลีย เพิมขึนร้อยละ 1 30.3 13.3 13.3 10.6 
 ลดลงร้อยละ 1 (30.3) (13.3) (13.3) (10.6) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมเฉลีย เพิมขึนร้อยละ 1 1.6 1.6 1.6 1.3 
 ลดลงร้อยละ 1 (1.6) (1.6) (1.6) (1.3) 

 ขอ้สมมติทีใชใ้นการทดสอบความอ่อนไหวและภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนทีเปลียนแปลงของบริษทัฯ 
ก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ ประกอบด้วย อตัราสินไหมทดแทนทีคาดว่า            
จะเกิดขึน อตัราค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนทีไม่สามารถจดัสรรได้และปัจจยัพฒันาการ           
ค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึน อตัราสินไหมทดแทนทีคาดว่าจะเกิดขึนและอตัราค่าใช้จ่ายในการจดัการค่า
สินไหมทดแทนทีไม่สามารถจดัสรรไดค้าํนวณจากขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายทีเกียวขอ้งใน
อดีตของบริษัทฯ ส่วนปัจจัยพฒันาการค่าสินไหมทดแทนทีเกิดขึ นประมาณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 

32. เครืองมือทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสียง 
 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัฯประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เบียประกนัภยั  

คา้งรับ ลูกหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อ เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์เงินให้กูย้ืม เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ และ
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินดงักล่าวและนโยบายใน
การบริหารความเสียงมีดงันี  
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 (Unit: Million Baht) 

 2016 

 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 2.6 - - 335.9 338.5 0.0 - 0.9 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 700.1 1,853.8 616.3 - 3,170.2 1.4 - 5.3 

 Private enterprise debt securities 365.0 2,360.3 190.2 - 2,915.5 1.7 - 6.0 

 Deposits at financial institutions 840.5 - - - 840.5 0.9 - 1.8 

Loans  13.5 - - - 13.5 3.5 - 8.0 

Restricted deposits at financial 

institutions 4.7 - - - 4.7 0.9 - 1.0 

(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 1.5 - 5.3 

 Private enterprise debt securities 334.3 1,800.4 221.0 - 2,355.7 1.7 - 6.0 

 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 

Cash, premium receivables, investments in equity securities, reinsurance assets, 

receivables from reinsurance contracts and amounts due to reinsurers are financial assets 

and financial liabilities which no interest rate. So they do not expose to the risk from the 

changes in market interest rates. 
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32.1 ความเสียงจากการให้สินเชือ 

 ความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ ความเสียงทีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเนืองมาจากการที
คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัทีระบุไวใ้นเครืองมือทางการเงินได้ บริษทัฯมี
ความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัเบียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สํารอง           
ค่าสินไหมทดแทน ลูกหนี จากสัญญาประกันภยัต่อและเงินให้กู้ยืม จาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัฯอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีหักด้วยค่าเผือหนี สงสัยจะสูญทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 นโยบายในการบริหารความเสี ยงจากการให้สินเชือ คือ บริษทัฯมีการกาํหนดระดับวงเงินสินเชือให้
เหมาะสมกบัผูกู้ห้รือลูกหนีแต่ละราย โดยพิจารณาจากจาํนวนรายได ้ทีมาของรายได ้ ภาระทางการเงินอืน 
เป็นตน้ จดัอายุการให้สินเชืออยู่ในระยะสั นถึงปานกลาง เพือให้เหมาะสมกบัแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ 
รวมถึงมีขันตอนในการติดตามทวงถามและปรับอัตราดอกเบี ยตามภาวะตลาด นอกจากนี  บริษัทฯ
กาํหนดให้มีการจดัทาํคู่มือในการปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพือให้พนกังานไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการ
ปฏิบติังาน รวมทังมีการตรวจสอบการปฎิบติังานจากหน่วยงานอืนภายในบริษทัฯ 

32.2 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด 
 ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสียงทีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ

เนืองมาจากการเปลียนแปลงอตัราดอกเบีย อตัราแลกเปลียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซึ งส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ เนืองจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหนี สินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันัน ความ
เสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเสี ยงจากอตัราดอกเบี ยและความเสี ยงจากการ
เปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านัน 

  ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 
  ความเสียงจากอตัราดอกเบีย คือ ความเสียงทีมูลค่าของเครืองมือทางการเงินจะเปลียนแปลงไปเนืองจากการ

เปลียนแปลงของอตัราดอกเบียในตลาด 

  นโยบายในการบริหารความเสียงจากอตัราดอกเบีย บริษทัฯมีนโยบายถือตราสารหนีจนครบอายุหรือถือไว ้         
เผือขาย โดยบริหารพอร์ตตราสารหนี ของบริษทัฯให้มีอายุตราสารหนี คงเหลือเฉลียอยู่ในระดบัทีไม่สูง
จนเกินไป มีการกาํหนดอายุของตราสารหนีแต่ละประเภท นอกจากนี  ยงัมีการทาํการทดสอบภาวะวิกฤต
เพือดูผลกระทบต่ออตัราความเพียงพอของเงินกองทุนและอตัราสินทรัพยห์นุนหลงัต่อหนี สินตามสัญญา
ประกนัภยัทีเปลียนแปลงไป 
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Equity position risk 

Equity position risk is the risk that changes in the market prices of equity securities will result 

in fluctuations in revenues and in the value of financial assets. 

As at 31 December 2016 and 2015, the Company has risk from its investments in securities 

of which the price will change with reference to market conditions.  

The Company has managed equity position risk by setting up the limit of risk and monitoring 

the risk from investment to be aligned with the risk limitations established, including 

investment proportion, concentration, and value at risk. In addition, the stress test has been 

done to monitor the overall impact to the capital fund. 

32.3 Liquidity risk 

Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to liquidate its financial assets 

and/or procure sufficient funds to discharge its obligations in a timely manner, resulting in 

the occurrence of a financial loss.  

For liquidity risk management, the Company allocates the specified investment proportion in 

the liquid assets to ensure that sufficient liquidity is available for normal business operation. 

In case of large claim to be paid, related department will coordinate and give advance notice 

to the investment department to ensure that sufficient fund will be available for payment of 

such claims. In addition, the Company regularly monitors the liquidity ratios to ensure that 

the overall liquidity risk of the Company is low. 

As at 31 December 2016 and 2015, the periods to maturity of cash and cash equivalents, 

investment in securities and loans counting from the financial position date are as follow. 

 (Unit: Million Baht) 

 2016 

 

At call 

Within 1 

year 

> 1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Cash and cash equivalents 338.4 - - - 0.7 339.1 

Investments in securities 3,431.1 1,905.7 4,214.1 806.5 56.1 10,413.5 

Loans - 13.5 - - - 13.5 

 
 (Unit: Million Baht) 

 2015 

 

At call 

Within 1 

year 

> 1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Cash and cash equivalents 448.9 - - - 0.7 449.6 

Investments in securities 3,122.1 1,727.8 3,379.5 1,111.9 42.3 9,383.6 

Loans - 15.3 - - - 15.3 
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  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจาํแนกตามประเภท
อตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีที
ครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 อตัราดอกเบียคงที    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับขึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 2.6 - - 335.9 338.5 0.0 - 0.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  700.1 1,853.8 616.3 - 3,170.2 1.4 - 5.3 
ตราสารหนีภาคเอกชน 365.0 2,360.3 190.2 - 2,915.5 1.7 - 6.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  840.5 - - - 840.5 0.9 - 1.8 

เงินให้กูย้มื  13.5 - - - 13.5 3.5 - 8.0 
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 4.7 - - - 4.7 0.9 - 1.0 

 
(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 ์       

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  486.6 1,579.2 890.8 - 2,956.6 1.5 - 5.3 
ตราสารหนีภาคเอกชน 334.3 1,800.4 221.0 - 2,355.7 1.7 - 6.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  906.9 - - - 906.9 1.0 - 3.3 

เงินให้กูย้มื  15.3 - - - 15.3 7.0 - 9.5 
เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการใช ้ 5.1 - - - 5.1 0.8 - 0.9 

เงินสด เบียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหนี จากสัญญา
ประกนัภยัต่อ หนี สินจากสัญญาประกนัภยัและเจา้หนี บริษทัประกนัภยัต่อเป็นสินทรัพยแ์ละหนี สินทาง 
การเงินทีไม่มีดอกเบีย จึงไม่มีความเสียงจากอตัราดอกเบียในตลาดทีเปลียนแปลงไป 
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For most premium receivables, reinsurance assets and recivables from reinsurance 

contracts are not yet due or overdue not more than 1 year, whereas most insurance contract 

liabilities and amounts due to reinsurers are due within 1 year. 

32.4 Fair value of financial instruments 

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had financial assets measured at fair 

value, and had financial assets and financial liabilities measured at cost but have to disclose 

fair value, using different levels of inputs as following:  

(Unit: Million Baht) 

 2016 

 Carrying Fair value 

 amount Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments      

Government and state enterprise securities 869.0 - 869.0 - 869.0 

Private debt securities 2,548.0 - 2,548.0 - 2,548.0 

Equity securities 1,176.5 1,176.5 - - 1,176.5 

Mutual funds 2,252.9 1,711.9 541.0 - 2,252.9 

Warrants 1.6 1.6 - - 1.6 

Assets for which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 339.1 339.1 - - 339.1 

Premium receivables 1,548.8 - - 1,548.8 1,548.8 

Reinsurance assets - loss reserves 1,763.5 - - 1,763.5 1,763.5 

Receivables from reinsurance contracts 689.9 - - 689.9 689.9 

Held-to-maturity investments       

Government and state enterprise securities 2,301.2 - 2,381.6 - 2,381.6 

Private debt securities 367.5 - 388.5 - 388.5 

Deposits at financial institutions 840.5 840.5 - - 840.5 

Other investments 56.1 - - 95.0 95.0 

Loans 13.5 - - 11.5 11.5 

Liabilities for which fair value are disclosed      

Insurance contract liabilities - loss reserves 3,215.8 - - 3,215.8 3,215.8 

Amounts due to reinsurers 3,275.2 - - 3,275.2 3,275.2 
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ความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 
ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุนทีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีความเสียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซึ์ งราคาจะ
เปลียนแปลงไปตามภาวะตลาด 
นโยบายการบริหารความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของราคาหลักทรัพย ์บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกัด          
ความเสียงและติดตามความเสียงจากการลงทุนให้อยูใ่นกรอบของขีดจาํกดัความเสียงต่างๆ ทีไดก้าํหนดไว้
เป็นประจาํ เช่น สัดส่วนการลงทุน การกระจุกตวั และอตัราการคาํนวณมูลค่าความเสียง เป็นตน้ รวมถึง              
มีการทดสอบภาวะวกิฤตเพือดูผลกระทบต่อเงินลงทุนและสถานะกองทุนของบริษทัฯในภาพรวม 

32.3 ความเสียงด้านสภาพคล่อง 
  ความเสียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเสียงทีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้มือครบกาํหนด 

เนืองจากไม่สามารถเปลียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาทีเหมาะสม ซึ งอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

  นโยบายการบริหารความเสี ยงด้านสภาพคล่อง คือ บริษัทฯมีการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ที มี                
สภาพคล่องสูงตามสัดส่วนทีได้มีการกาํหนดไว ้เพือให้มันใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ ส่วนกรณีทีอาจตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนทีสูงจะมีการประสานงานภายในและ
แจง้ให้ฝ่ายลงทุนทราบล่วงหน้า เพือสามารถแปลงการลงทุนเป็นเงินสดไดเ้พียงพอและทนัต่อการชาํระ
สินไหมดงักล่าว นอกจากนี  บริษทัฯยงัมีการติดตามสัดส่วนสภาพคล่องอยา่งสมําเสมอเพือให้มันใจวา่ความ
เสียงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูใ่นเกณฑต์ํา 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 วนัทีครบกาํหนดของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนใน
หลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื นบัจากวนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งันี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี > 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 338.4 - - - 0.7 339.1 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,431.1 1,905.7 4,214.1 806.5 56.1 10,413.5 
เงินใหกู้ย้มื - 13.5 - - - 13.5 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2558 
 เมือทวงถาม ภายใน 1 ปี > 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 448.9 - - - 0.7 449.6 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,122.1 1,727.8 3,379.5 1,111.9 42.3 9,383.6 
เงินใหกู้ย้มื - 15.3 - - - 15.3 
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 (Unit: Million Baht) 

 2015 

 Carrying Fair value 

 amount Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments      

Government and state enterprise securities 837.5 - 837.5 - 837.5 

Private debt securities 1,982.5 - 1,982.5 - 1,982.5 

Equity securities 989.5 989.5 - - 989.5 

Mutual funds 2,127.1 1,613.2 513.9 - 2,127.1 

Warrants 5.5 5.5 - - 5.5 

Assets for which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 449.6 449.6 - - 449.6 

Premium receivables 1,569.3 - - 1,569.3 1,569.3 

Reinsurance assets - loss reserves 2,225.6 - - 2,225.6 2,225.6 

Receivables from reinsurance contracts 329.4 - - 329.4 329.4 

Held-to-maturity investments       

Government and state enterprise securities 2,119.1 - 2,228.9 - 2,228.9 

Private debt securities 373.1 - 399.1 - 399.1 

Deposits at financial institutions 906.9 906.9 - - 906.9 

Other investments 42.3 - - 83.5 83.5 

Loans 15.3 - - 14.3 14.3 

Liabilities for which fair value are disclosed      

Insurance contract liabilities - loss reserves 3,607.3 - - 3,607.3 3,607.3 

Amounts due to reinsurers 2,611.9 - - 2,611.9 2,611.9 

 The fair value hierarchy of financial assets and financial liabilities presents according to Note 

4.20 to financial statements. 

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the 

financial assets and financial liabilities. The Company establishes the fair value of its 

financial instruments by adopting the following methods: 

a) Fair value of cash, cash equivalents and deposit at financial institutions are 

approximated their carrying value. 

b) Investments in debts securities (government and state enterprise securities and private 

debt securities), their fair value is generally derived from quoted market prices or 

determined by using the yield curve as announced by the Thai Bond Market 

Association. 
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  สาํหรับเบียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อ ส่วนใหญ่
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะทีหนี สินจากสัญญาประกนัภยัและเจา้หนี บริษทั
ประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี  

32.4 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ               

มีสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดง
ตามลาํดบัชันของมูลค่ายติุธรรมไดด้งันี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 869.0 - 869.0 - 869.0 
ตราสารหนีภาคเอกชน 2,548.0 - 2,548.0 - 2,548.0 
ตราสารทุน 1,176.5 1,176.5 - - 1,176.5 
กองทุนรวม 2,252.9 1,711.9 541.0 - 2,252.9 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1.6 1.6 - - 1.6 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.1 339.1 - - 339.1 
เบียประกนัภยัคา้งรับ 1,548.8 - - 1,548.8 1,548.8 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                              

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 1,763.5 - - 1,763.5 1,763.5 
ลูกหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 689.9 - - 689.9 689.9 
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,301.2 - 2,381.6 - 2,381.6 
ตราสารหนีภาคเอกชน 367.5 - 388.5 - 388.5 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 840.5 840.5 - - 840.5 

เงินลงทุนทัวไป 56.1 - - 95.0 95.0 
เงินใหกู้ย้มื 13.5 - - 11.5 11.5 
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หนี สินจากสัญญาประกนัภยั                               

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 3,215.8 - - 3,215.8 3,215.8 
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 3,275.2 - - 3,275.2 3,275.2 
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c) For investments in equity securities and warrants, their fair value is derived from 

quoted market price. Fair value of investments in mutual funds is derived from quoted 

market price or determined by using the net asset value as announced by asset 

management companies. For investment in non-marketable securities, fair value is 

determined using valuation technique i.e. 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. 

e) Fair value of premium receivables, reinsurance assets - loss reserves, receivables 

from reinsurance contracts, insurance contract liabilities - loss reserves and amounts 

due to reinsurers are approximated their book value since most of them are matured 

within 1 year. 

33. Capital management 

  The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it has an 

appropriate financial structure in order to continue its business as a going concern, to 

provide a return to its shareholders and other related parties, and to maintain risk-based 

capital in accordance with Declaration of the OIC. 

34. Events after the reporting period 

  On 22 February 2017, the Board of Directors’ Meeting passed a resolution to propose to the 

Annual General Meeting of the Shareholders for approval dividends in respect of the 

operating results for the year 2016 at Baht 4.30 per share, amounting to a total dividend of 

Baht 253.7 million. 

35. Reclassification 

  The Company has presented the current year financial statements to conform with new 

Declaration of OIC. Therefore, the Company reclassified certain items in prior year’s 

financial statements for comparative purposes to consistent with current year’s 

classifications. The reclassification does not have impact to profit or owner’s equity as 

previously reported. The reclassification are summarised below. 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2558 
 มลูค่า มลูค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย  

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 837.5 - 837.5 - 837.5 
ตราสารหนีภาคเอกชน 1,982.5 - 1,982.5 - 1,982.5 
ตราสารทุน 989.5 989.5 - - 989.5 
กองทุนรวม 2,127.1 1,613.2 513.9 - 2,127.1 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5.5 5.5 - - 5.5 

สินทรัพย์ทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 449.6 449.6 - - 449.6 
เบียประกนัภยัคา้งรับ 1,569.3 - - 1,569.3 1,569.3 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ                              

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 2,225.6 - - 2,225.6 2,225.6 
ลูกหนีจากสัญญาประกนัภยัต่อ 329.4 - - 329.4 329.4 
เงินลงทุนทีจะถือจนครบกาํหนด      

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,119.1 - 2,228.9 - 2,228.9 
ตราสารหนีภาคเอกชน 373.1 - 399.1 - 399.1 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 906.9 906.9 - - 906.9 

เงินลงทุนทัวไป 42.3 - - 83.5 83.5 
เงินใหกู้ย้มื 15.3 - - 14.3 14.3 
หนีสินทีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
หนี สินจากสัญญาประกนัภยั                               

- สาํรองค่าสินไหมทดแทน 3,607.3 - - 3,607.3 3,607.3 
เจา้หนีบริษทัประกนัภยัต่อ 2,611.9 - - 2,611.9 2,611.9 

  การจดัลาํดบัชันของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินเป็นไปตามทีกาํหนดไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.20 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ นอยู่กับลกัษณะของสินทรัพย์และหนี สินทางการเงิน โดยบริษทัฯมีการ
ประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี  

ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี  (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ และตราสารหนีภาคเอกชน) แสดงมูลค่า
ยติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนทีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไทย 
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 (Unit: Baht) 

 31 December 2015 

 As reclassified As previously reported 

Statement of financial position   

Assets   

Premium receivables, net  1,569,287,625 1,584,522,408 

Reinsurance assets 4,581,176,701 4,895,374,222 

Receivables from reinsurance contracts, net 329,432,304 - 

Goodwill 631,900,000 - 

Intangible assets, net 96,015,337 727,915,337 

Liabilities   

Employee benefit obligations 139,399,828 247,488,411 

Other liabilities 954,747,028 846,658,445 

 (Unit: Baht) 

 For the year ended 31 December 2015 

 As reclassified As previously reported 

Statement of comprehensive income   

Profit or loss   

Income    

Gross premium written 11,395,757,936 - 

Premium ceded to reinsurers (4,870,374,940) - 

Unearned premium reserves increase  (462,096,029) - 

Net earned premium - 6,063,286,967 

Expenses   

Claim expenses 6,253,464,803 3,139,816,975 

Claim recovery from reinsurers (3,113,647,828) - 

Other underwriting expenses 1,062,790,497 518,408,867 

Operating expenses 842,044,181 1,293,218,475 

Contribution to Road Accident Victims                

Protection Co., Ltd. - 37,059,093 

Contribution to the Office of Insurance 

Commission - 25,276,894 

Contribution to the General Insurance Fund - 27,846,117 

Contribution to Victims Compensation Fund - 3,025,232 

36. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s directors on                   

22 February 2017. 
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ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน
กองทุนรวมแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนทีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนทีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น อา้งอิงจากราคาซือขายของเงินลงทุนอืนทีคลา้ยคลึงทีมี
ตลาดรองรับ หรือวิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รับคิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนและ
ความเสียงทีเกียวขอ้ง 

ง) เงินให้กู้ยืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอตัรา
ดอกเบียในตลาดของเงินใหกู้ย้มืทีมีขอ้กาํหนดและเงือนไขคลา้ยคลึงกนั 

จ) มูลค่ายุติธรรมของเบียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สํารองค่าสินไหมทดแทน 
ลูกหนี จากสัญญาประกนัภยัต่อ หนี สินจากสัญญาประกนัภยั - สํารองค่าสินไหมทดแทนและเจา้หนี
บริษทัประกนัภยัต่อ ประมาณตามมูลค่าตามบญัชี เนืองจากส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดภายใน
หนึงปี 

33. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงค์หลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซึ้ งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเนืองเพือให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และดาํรงเงินกองทุนตามความเสียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 ทีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปีให้อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 จาํนวน 4.30 บาทต่อหุ้น               
รวมเป็นจาํนวนเงินทังสิน 253.7 ลา้นบาท  

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษทัฯนําเสนองบการเงินสําหรับปีปัจจุบันตามรูปแบบทีกําหนดในประกาศ คปภ. ทาํให้ต้องมีการ               

จดัประเภทรายการบางรายการในงบการปีก่อนทีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบใหม่ เพือให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซึ งการจดัประเภทดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของ
เจา้ของตามทีเคยรายงานไว ้การจดัประเภทใหม่สรุปไดด้งันี  
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 (หน่วย: บาท) 
 31 ธนัวาคม 2558 

 ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีเคยรายงานไว ้
งบแสดงฐานะการเงนิ   
สินทรัพย์   
เบียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1,569,287,625 1,584,522,408 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 4,581,176,701 4,895,374,222 
ลูกหนีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 329,432,304 - 
ค่าความนิยม 631,900,000 - 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 96,015,337 727,915,337 
หนีสิน   
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 139,399,828 247,488,411 
หนี สินอืน 954,747,028 846,658,445 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

 ตามทีจดัประเภทใหม่ ตามทีเคยรายงานไว ้
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กาํไรหรือขาดทุน   
รายได้   
เบียประกนัภยัรับ 11,395,757,936 - 
เบียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (4,870,374,940) - 
สาํรองเบียประกนัทียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พิมขึน (462,096,029) - 
เบียประกนัภยัทีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ - 6,063,286,967 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าสินไหมทดแทน 6,253,464,803 3,139,816,975 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (3,113,647,828) - 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอืน 1,062,790,497 518,408,867 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 842,044,181 1,293,218,475 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั - 37,059,093 
เงินสมทบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกนัภยั - 25,276,894 
เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภยั - 27,846,117 
เงินสมทบกองทุนทดแทนผูป้ระสบภยั - 3,025,232 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการของบริษทัฯ เมือวนัที 22 กุมภาพนัธ์ 2560 
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ข้อมูลทั่วไป
Company Profile

ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย		จ�ำกัด	(มหำชน)
ชื่อย่อ	 MTI	
ทะเบียนเลขที่																 0107551000151
ประกอบธุรกิจ																 รับประกันวินาศภัย
สถานที่ตั้ง																				 เลขที่	252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2665	4000,	0	2290	3333
โทรสาร	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033
เว็บไซต์	 www.muangthaiinsurance.com	
ทุนจดทะเบียน	 590,000,000	บาท	
ทุนช�าระแล้ว	 590,000,000	บาท	
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 59,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	 10	บาท		

นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)	
สถานที่ตั้ง	 เลขที่	252/6	อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอนโดมิเนียม	ชั้น	7	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2693	3990-9
ประเภทธุรกิจ	 โรงแรมและรีสอร์ต
ทุนจดทะเบียน	 4,830,000,000	บาท	
ทุนที่ช�าระแล้ว	 4,794,064,050	บาท	
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	96,000,000	หุ้น
	 หุ้นบุริมสิทธิ	383,406,405	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	10,983,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ		2.29	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 หุ้นบุริมสิทธิ	43,094,365	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ		8.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ11.28	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ชื่อบริษัท	 ST-MUANG	THAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
สถานที่ตั้ง	 ถนนสามแสนไทย	บ้านอานุ	หน่วย	18	นครหลวง	เวียงจันทน์	สปป.	ลาว
โทรศัพท์	 +856	202	125	3079
อีเมล	 Admin@stmuangthai.com
เฟซบุ๊ก	 www.facebook.com/STMTI
ประเภทธุรกิจ	 รับประกันภัย
ทุนจดทะเบียน	 32,000,000,000	กีบ
ทุนช�าระแล้ว	 32,000,000,000	กีบ
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	1,600,000	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	160,000	หุ้น
	 คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

บุคคลอ้ำงอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	 0	2009	9000
โทรสาร	 0	2009	9991
SET	Contact	Center	 0	2009	9999
อีเมล	 SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์	 http://www.set.or.th/tsd
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	 ไม่มี
ผู้สอบบัญชี	 นางสาวสมใจ		คุณปสุต
	 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4499
	 บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	 0	2264	0777
โทรสาร	 0	2264	0789-90
อีเมล	 ernstyoung.thailand@th.ey.com
เว็บไซต์	 www.ey.com
ที่ปรึกษากฎหมาย	 บริษัท	ส�านักงานกฎหมาย	ปุณยฤทธิ์	จ�ากัด
	 22	ซอยสุนทรศารทูล	(อ่อนนุช	21/1)	สุขุมวิท	77	แขวงสวนหลวง	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์	 0	2730	6969-76
โทรสาร	 0	2730	6967-68
เว็บไซต์	 www.punyariddhi.co.th
ที่ปรึกษาทางการเงิน	 ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อ	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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Company	Name	 Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited
Initial	 MTI
Public	Company	Registration	No.	 0107551000151	
Type	of	Business	 Non-Life	Insurance
Head	Office	 252	Ratchadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok	10310
Telephone	 0	2665	4000,	0	2290	3333
Facsimile	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033
Website	 www.muangthaiinsurance.com
Authorized	Registered	Capital	 590	Million	Baht
Paid-up	Capital	 590	Million	Baht
Number	of	Paid-up	Ordinary	Shares	 59	Million	Shares
Par	Value	Per	Share	 10	Baht

Investment	in	Other	Company	with	more	than	10%	hold	of	the	total	shares	that	had	been	sold
Company	Name	 Muang	Thai	Real	Estate	Public	Company	Limited
Address	 252/6,	7th	Fl.,	Muang	Thai–Phatra	Condominium,	Ratchadaphisek	Road,	HuayKwang,	Bangkok	10310
Telephone	 0	2693	3990-9
Type	of	Business	 Real	Estate	
Authorized	Registered	Capital	 4,830,000,000	Baht
Paid-up	Capital	 4,794,064,050	Baht
Issued	Shares	 Ordinary	Shares	96,000,000	Shares
	 Preferred	Shares	383,406,405	Shares
Shares	Held	 Ordinary	Shares	10,983,945	Shares,	representing	2.29%	of	registered	capital
	 Preferred	Shares	43,094,365	Shares,	representing	8.99%	of	registered	capital
	 It	is	11.28%	in	total	of	registered	capital
Company	Name	 ST-MUANG	THAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
Address	 Samsanthai	Road,	Unit	18,	Anou	Village,	Vientiane	Capital,	Lao	PRD
Telephone	 +856	202	125	3079
e-Mail	 Admin@stmuangthai.com
facebook	 www.facebook.com/STMTI
Type	of	Business	 Insurance
Authorized	Registered	Capital	 32,000,000,000	Lao	Kip
Paid-up	Capital	 32,000,000,000	Lao	Kip
Issued	Shares	 Ordinary	Shares	1,600,000	Shares
Shares	Held	 Ordinary	Shares	160,000	Shares,
	 representing	10%	of	registered	capital

Reference
Transfer	Agent	and	Registrar		 Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.	93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Bangkok	10400
Telephone	 0	2009	9000
Facsimile	 0	2009	9991
SET	Contact	Center	 0	2009	9999
e-Mail	 SETContactCenter@set.or.th
Website	 www.set.or.th/tsd
Proxy	 None
Auditor	 Ms.	Somjai		Khunapasut,
	 C.P.A.,	Registration	No.	4499
	 EY	Office	Limited
	 33th	Fl.,	Lake	Ratchada	Office	Complex	Building,	193/136-137,	Ratchadaphisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110
Telephone		 0	2264	0777
Facsimile		 0	2264	0789-90
e-Mail	 ernstyoung.thailand@th.ey.com
Website	 www.ey.com
Legal Advisor	 Punyariddhi	Law	Office	Co.,	Ltd.
	 22	Soi	Soonthornsaratoon	(On	Nut	21/1),	Sukhumvit	77,	Suanluang	Sub-District	Suanluang	District,	Bangkok	10250
Telephone	 0	2730	6969-76
Facsimile	 0	2730	6967-68
Website	 www.punyariddhi.co.th
Financial Advisor	 None
Financial Institute	 Kasikorn	Bank	Public	Company	Limited
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