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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

MISSION

VISION

ผู้นำาทางธุรกิจ ใส่ใจพันธมิตร คิดสรรสร้าง
เน้นคุณภาพและบริการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

To be the Most Preferred 
Insurance Partner Providing
Outstanding Solutions

• เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำาคัญ
• สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ  โดยการเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลกำาไร
 ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
• มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง
 ความต้องการ 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.
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20 มิถุนายน 2551 ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของ

ประเทศไทย ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน)” 

การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “กำรควบกจิกำรระหว่ำง บรษิทั 

ภทัรประกันภยั จ�ำกัด (มหำชน) และ บริษัท เมอืงไทยประกันภยั จ�ำกัด” 

เป็นการผนึกก�าลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพ่ือเพ่ิม

ความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ 

โดยรวมความเชี่ยวชาญของท้ัง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกัน

อย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพ่ือสนองตอบนโยบายการเปิด

เสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

“ด้วยเป้ำหมำยและควำมมุ่งมั่นเพื่อก้ำวสู่กำรเป็นบริษัทประกัน

วินำศภัยชั้นน�ำอันดับต้นของประเทศ เป็นบริษัทที่มีควำมมั่นคง มี

ควำมเป็นมืออำชีพด้ำนกำรประกันภัย รวมไปถึงเป็นบริษัทประกัน

วนิำศภยัของคนไทยทีมี่กำรบรหิำรงำนด้วยหลกัจรยิธรรมและควำม

โปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล”

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า 

คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ในความเป็นบริษัท

ประกันวนิาศภัยของคนไทย เน้นการบรหิารงานด้วยความโปร่งใส ยึดหลกั

ธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสงัคม ซึง่ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนตระหนกั

ถึงความส�าคัญและร่วมใจกันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการด�าเนินงาน

ที่มีประสิทธิภาพประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้

รับความไว้วางใจ ท�าให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับของ

สาธารณชนทั่วไป

ในปีท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ได้รบัรางวัล บรษัิทประกันวนิำศภยัทีมี่กำรบริหำร

งำนดีเด่น อันดับ 3 ประจ�ำปี 2559 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นับเป็นรางวัลท่ีทรง

เกียรติย่ิงในอุตสาหกรรมประกันภัย นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับการจัด

อันดับจากนิตยสาร MonoGraph ซึ่งจัดท�าการวิจัย Thailand’s Most 

Admired Company 2017 ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของ

อตุสาหกรรม ในด้านภาพลกัษณ์องค์กรและความรบัผดิชอบต่อสงัคม การ

ประกอบธรุกจิและความส�าเรจ็ และการบรหิารงานและทมีงาน ผลส�ารวจ

ดงักล่าวน้ี ตอกย�า้ถงึความความส�าเรจ็อย่างเข้มแขง็ในฐานะบรษิทัประกัน

วินาศภัยอนัดับท่ี 4 และเรายังคงไม่หยุดนิง่ เพ่ือทีจ่ะก้าวขึน้สูอ่นัดบัทีด่กีว่า 

ด้วยรากฐานที่มั่นคง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความ

ส�าเร็จ ไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... “ยิ้มได้ เมื่อภัยมำ”

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 received the “Prime Minister’s Insurance Award 

2016” (3rd place), an honorable award of the insurance industry, 

from the Office of Insurance Commission.  Additionally, MonoGraph  

Magazine conducted a research on a subject ‘Thailand’s Most 

Admired Company 2017’ and the Company received the highest 

score for company image and social responsibility, business 

operation and success and management and team.  This survey 

has highlighted the Company success as the 4th ranking Non-Life 

insurance company.  Moreover, it deliberately aims to firmly step 

up to a better rank.

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.”

ความเป็นมา บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน)
Company History

004 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



0052017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited



สินทรัพย์รวม /
Total Assets

เบี้ยประกันภัยรับรวม / 
Gross Premium Written

กำาไรสุทธิ /
Net Profit

ส่วนของเจ้าของ /
Equity

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ /
Net Premium Written

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** /
Capital Adequacy Ratio**

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ล้านบาท  / Million Baht

ร้อยละ  / Percent

 20,059.4 

 12,321.3 

618.4

 5,357.6 

6,947.8 

428%

2560 • 2017

2560 • 2017

2560 • 2017

2560 • 2017

2560 • 2017

2560 • 2017

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2559 • 2016

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

2558 • 2015

19,948.5

12,407.2 

633.2

4,955.9 

6,954.4

395%

18,664.3 

11,395.8 

927.7

4,564.6 

6,525.4

381%

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
Financial Summary

006 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

ข้อมูลสำาคัญทางการเงินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) 2560/2017 2559/2016 2558/2015

เบี้ยประกันภัยรับรวม Gross Premium Written  12,321.3  12,407.2  11,395.8 

เบี้ยประกันภัยรับตรง Direct Premium Written  12,103.0  12,204.4  11,145.6 

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Premium Written  6,947.8  6,954.4  6,525.4 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ Earned Premium  6,967.6  6,803.9  6,063.3 

กำาไรจากการรับประกันภัย Underwriting Profit  262.8  331.1  657.7 

รายได้และกำาไรจากการลงทุน Investment Income and Gains on 
Investment

 484.4  454.1  465.0 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ Profit before Income Tax  747.2  785.2  1,122.7 

กำาไรสุทธิ Net Profit  618.4  633.2  927.7 

เงินสำารองเบี้ยประกันที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ Unearned Premium Reserve  5,866.3  5,967.1  5,553.4 

ส่วนของเจ้าของ Equity  5,357.6  4,955.9  4,564.6 

หนี้สินรวม Total Liabilities  14,701.8  14,992.7  14,099.6 

สินทรัพย์รวม Total Assets  20,059.4  19,948.5  18,664.3 

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

เทียบต่อหุ้น Per Share 2560/2017 2559/2016 2558/2015

มูลค่าหุ้นตามบัญชี Book Value  90.81  84.00  77.37 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น Earning Per Share  10.48  10.73  15.72 

เงินปันผลต่อหุ้น* Dividend  Per Share*  4.30*  4.30  6.30 

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

ราคาหุ้นสูงสุด Highest Share Price  140.00  154.00  174.00 

ราคาหุ้นตำ่าสุด Lowest  Share Price  128.50  128.00  145.00 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นปี Share Price at Year-End  140.00  138.50  152.00 

ราคาปิด/กำาไรสุทธิต่อหุ้น Price Per Earning Ratio (Times)  13.36  12.90  9.67 

หน่วย: ล้านบาท / Unit: Million Baht

อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratio 2560/2017 2559/2016 2558/2015

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน** Capital Adequacy Ratio** 428%** 395% 381%

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ Net Profit Margin on Net Premium Written 8.9% 9.1% 14.2%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (เฉลี่ย) Return on Total Assets (Average) 3.1% 3.3% 5.1%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (เฉลี่ย) Return on Equity (Average) 12.0% 13.3% 21.3%

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (เท่า) Debt to Equity Ratio (Times) 274.4% 302.5% 308.9%

หมายเหตุ	 *	อยู่ระหว่างการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	
	 **	อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	ณ	30	กันยายน	2560	Remark:
	 *	To	be	approved	by	the	2017	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders
	 **	Capital	Adequacy	Raito	under	Risk-Based	Capital	as	at	30	September	2017
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สารจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
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ปีท่ีผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่ภาคธุรกิจต้องท�างานกันอย่างหนัก อันเน่ือง 

มาจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและประเทศไทยท่ียังคงชะลอตัวและส่งผล 

กระทบไปยังหลายธุรกิจ ธุรกิจประกันภัยเองแม้จะมีอัตราการเติบโตสูง 

แต่ก็ไม่ได้หวือหวามากนัก เพราะเมื่อภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจ 

โดยรวมย่อมส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรม ดังนั้นสิ่งท่ีทุกธุรกิจควรให้ความ 

ส�าคญัคอืการต้ังรบัทุกเหตกุารณ์ด้วยความไม่ประมาทและวางแผนส�ารอง

อยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ได้มีการวิเคราะห์จากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยว่าธุรกิจประกันภัย เป็น 1 ใน 10 ธุรกิจดาวรุ่งของปี 2561 

ปัจจัยสนับสนุนส�าคัญส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการประกันภัย จากเหตุการณ์หรือภัยพิบัติท่ีผ่านมา และอีกส่วนหน่ึง 

ที่ส�าคัญคือการลงทุนจากภาครัฐที่จะสามารถกระตุ ้นเศรษฐกิจของ

ประเทศได้อย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขนาด

ใหญ่ โครงการลงทุนในระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC  

ซึง่จะสามารถกระจายเมด็เงนิไปยงักลุม่ประชาชนทุกระดบัและจะสามารถ

กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจทั้งระบบ รวมทั้งอุตสาหกรรมประกันภัย

นอกจากน้ี การท่ีประเทศไทยเริ่มเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุยังส่งผลต่อการ

ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการตื่นตัวมากข้ึนของธุรกิจการดูแล

ผู้สูงอายุท่ีบ้านหรือโฮมแคร์ ธุรกิจท่องเที่ยวส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ รวม

ไปถึงธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส�าหรับธุรกิจประกันภัยก็ต้องปรับตัว 

และวางแผนการพัฒนาเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่ว่า 

จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยท้ังประกันรถยนต์หรือประกัน

สขุภาพส�าหรบักลุม่ผูส้งูอายุ ตลอดจนการพัฒนาระบบการให้บรกิารต่างๆ 

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้มากขึ้น

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้วางนโยบายการด�าเนิน

ธุรกิจท่ีสอดคล้องไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เรามุ ่งมั่น 

ในการพัฒนาธุรกิจอย่างรอบด้านเพ่ือให้บริการท่ีตอบโจทย์ ครอบคลุม 

ทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ ่ม เราไม่หยุดท่ีจะคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ขณะเดียวกันเรายังคงให้ความ

ส�าคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการท่ีมีอยู่เดิมให ้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เพ่ือเป้าหมายของเราในการ

มอบความไว้วางใจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน 

พันธมิตรทุกท่าน ได้รู้สึกอุ่นใจทุกครั้งท่ีได้มอบความไว้วางใจให้เมืองไทย

ประกันภัยได้เป็นผู้ดูแลทุกรอยยิ้มของคุณตลอดไป

Last year was another tough year for the business sector due to  

the global economic slowdown as well as shrinking economy in 

Thailand that affected many businesses including Non-Life insurance  

business.  Despite the high growth rate of the industry, it was impact 

by the overall economic growth.  So, what every business should 

focus on now is be prepared for any unforeseen incidents and always 

have a back up plan.

However, an analysis from the Center for Economic and Business 

Forecasting, University of the Thai Chamber of Commerce shows 

that insurance business is 1 of 10 outstanding businesses of 2018.  

One of important factors is people have realize more about how 

important of insurance due to the past events or disasters.  Another 

factor is investment of the government that will continuously boost 

the economy such as mega projects of infrastructure or the project 

in the Eastern Economic Zone (EEC) that can distribute money to 

people at all levels and stimulate the growth of the whole economic 

system including insurance industry.

In addition, Thai society is entering the aging society.  It will affect 

current business operation, for example, increasing number in home 

care or nursing home business for the elderly, tourism business for 

the elderly and medical equipment business.  For the insurance 

industry, it need to adapt to the change and develop plans to 

support such change such as designing products both motor and 

health insurance for the elderly and developing service system to 

facilitate the customers.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has established its 

business policy to be consistent with current change of the society.  

We will keep developing new innovation, products and services.  Also 

we, at the same time, have focused on consistently developing and 

improving our existing products and services to be more effective 

and efficient for the Company’s goal which aims to gain trust from 

and build up confidence to its customers, business partners and 

all related parties.  They will feel comfortable every time when they 

entrust the Company to take care of them and make them smile.

นายโพธิพงษ์  ล�า่ซ�า
ประธานกรรมการ

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman
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สารจากกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
Message from the President & Chief Executive Officer
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ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินกิจการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) ได้มุ่งม่ันพัฒนาการบรกิารให้มปีระสทิธิภาพสงู สามารถตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่ รวมไปถึงการสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคมท่ี

บรษิทัฯ ได้มุง่ม่ันด�าเนินงานมาอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้ในปีทีผ่่านมา เมอืงไทย

ประกันภยัยังคงได้รบัความเชือ่มัน่ให้เป็นบรษิทัประกันวินาศภัยอนัดบั 4 ของ

ธุรกิจอย่างเตม็ภาคภูมิ

จากน้ีไป หน่ึงในปัจจยัทีท้่าทายของธุรกิจคอืการเปลีย่นแปลงของผูบ้รโิภค 

ทีเ่ทคโนโลยีได้เข้ามามบีทบาทเพ่ิมมากขึน้ หรอืท่ีเราเรยีกกันว่าสงัคมยุคดจิทิลั 

ซึง่แน่นอนว่าประเทศไทยได้เข้าสูยุ่คดจิทิลัอย่างเตม็รปูแบบ การเปลีย่นแปลง

ดงักล่าวน้ีหากเรามองเห็นเป็นความท้าทายก็จะน�ามาซึง่โอกาสในการเตบิโต 

และการก้าวไปข้างหน้าด้วยความแขง็แกร่ง

บรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากดั (มหาชน) ได้มีการวางแผนการด�าเนนิงาน 

เพื่อรองรับยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีแก ่

เจ้าหน้าท่ีทุกระดบั การพัฒนาช่องทางในการตดิต่อสือ่สารระหว่างบรษิทัฯ 

และลกูค้า ตลอดจนประชาชนท่ัวไป ผ่านช่องทางสือ่ออนไลน์ซึง่ลกูค้าหรอื

บุคคลท่ัวไปสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กระทั่งสามารถ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภัณฑ์ และช�าระเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทันท ีทัง้หมดน้ี

เป็นสิง่ทีเ่ราได้ต้ังใจพัฒนาอย่างสร้างสรรค์เพ่ือมอบความสะดวกสบายอย่าง

ทีส่ดุให้แก่ทกุท่าน

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้วางแผนการด�าเนนิงานทีเ่ข้มข้น ด้วยการสร้างความ

เข้มแข็งทีม่ากขึน้ให้แก่แบรนด์ เมอืงไทยประกันภัย และเราตัง้ใจท่ีจะพัฒนา 

ตนเองเพ่ือก้าวสู่อันดับที่ดีข้ึน การสื่อสารที่ดีของแบรนด์จะช่วยตอกย�้า 

ภาพลกัษณ์ของการเป็นผูน้�าทีม่คีวามเชีย่วชาญรอบด้าน และพร้อมเป็นเพ่ือน 

กับทกุคน

และอกีหนึง่พันธะสญัญาทีเ่ราจะมอบให้ทุกท่านจากนีไ้ป คอืการเป็นธุรกจิ

ประกันภัยท่ีพร้อมจะเป็นแรงบนัดาลใจ และอยูเ่ป็นเพ่ือนคณุตลอดทุกช่วง

เวลาของชวีติ เพ่ือเป็นการขอบคณุทุกท่านท่ีได้มอบความเชือ่ใจ และความ

ไว้วางใจให้แก่เรา เราจะเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับความเข้มแข็ง

ของผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องทุกคน ทกุท่านจะมรีอยยิม้ได้ทกุวนั เมือ่ม ี “เมืองไทย

ประกันภัย”

Throughout its operation, Muang Thai Insurance Public Company 

Limited has focused on improving and maximizing it service  

quality to serve all needs of customers in every segment.  Also, 

it has constantly supported social responsibility activities which were 

always conducted within the past year.  As a result, the Company 

with its good creditability has been firmly ranked No. 4th in Non-Life 

insurance industry.

From now on, one of the challenging factors of this business is 

change of the consumers.  Technology has became one of the key 

roles, or as we call it “Digital Society”.  Definitely, Thailand has fully 

entered into digital era.  This change, if we regard it as one of our 

challenges, it will surely be a good opportunity for us to grow and 

step forward firmly.

Muang Thai Insurance Public Company Limited has set its  

operation plan to support the business in the digital era such as  

sharing knowledge about technology to staff at all levels and  

developing channels for communication between the Company and 

its customers as well as the general public via online channel.  The 

customers or other people can search for information quickly and 

easily.  They can buy insurance products and make a payment via 

online channel immediately.  So, this is what the Company has put 

effort in developing in order to provide the most comfortable service 

for everyone.

In addition, we have a concrete operation plan, by strengthening its 

brand and aiming to improve ourselves to step up to upper ranking.  

We believe that good communication of the brand will help reinforce 

the image of a leading and professional Non-Life insurance company 

that is friendly to everyone.

One of our commitments is that we want to be a Non-Life insurance 

company that inspires you and be your friend at every moment of 

your life.  To thank you everyone who always trust the Company, 

we will grow stronger along with all related parties.  You will smile 

everyday when you have us “Muang Thai Insurance”.

นางนวลพรรณ  ล�า่ซ�า
กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Mrs. Nualphan  Lamsam
President & Chief Executive Officer
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แผนผังการจัดองค์กร
Organization Chart

สายงาน
ยุทธศาสตร์องค์กร
และพัฒนาธุรกิจ

Corporate Strategy
& Business

Development
Group

สายงานการขาย
ช่องทาง

จ�าหน่ายอื่นๆ
Multi Sales 

Channel 
Distributions

Group

สายงาน
ส่งเสริมงานขาย
Sales Support 

Group

สายงานการตลาดและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

Marketing and Product
Development Group

สายงานประกันภัยรถยนต์
Motor Group

สายงานการขาย
ช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์ นายหน้า และตัวแทน

Bancassurance, Broker and Agents Channel Group

กลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์
และพัฒนาธุรกิจ

Product Marketing 
and Business

Development Subgroup

กลุ่มงานธุรกิจ
นายหน้าและตัวแทน

Brokerage and 
Agency

Subgroup

กลุ่มงานแบงค์
แอสชัวรันส์

Bancassurance  
Subgroup

กลุ่มงานรับ
ประกันภัยรถยนต์

Motor Underwriting 
Subgroup

กลุ่มงานสินไหม
ประกันภัยรถยนต์

Motor Claims 
Subgroup

1. ฝ่ำยวำงแผน
 และยทุธศำสตร์องค์กร
 Planning and Corporate 

Strategy Department

1. ฝ่ำยบริหำรจดักำรผล
ประโยชน์

 Benefits Management 
Department

1. ฝ่ำยกำรตลำดผลติภณัฑ์
 Products Marketing 

Department

1. ฝ่ำยสนับสนุนงำนขำย
และช่องทำงจ�ำหน่ำย

 Sale & Distribution  
Support Department

1. ฝ่ำยขำยธรุกิจนำยหน้ำ
ประกนัภยั

 Broker Business
 Department

1. ฝ่ำยตลำดและกลยุทธ์
แบงค์แอสชัวรนัส์

 Bancassurance Marketing 
& Strategy Department

1. ฝ่ำยขำยธรุกิจตรง
 Direct Sales Department

1. ฝ่ำยบรหิำรงำนศนูย์
บริกำรลกูค้ำ

 Customer Service 
Department

1. ฝ่ำยวเิครำะห์และ
สนับสนนุงำนรบัประกนั
ภัยรถยนต์

 Motor Underwriting 
Analysis and Support 
Department

1. ฝ่ำยสนิไหมประกันภยั
รถยนต์ 1

 Motor Claims 1
 Department

2. ส�ำนักบรหิำรโครงกำร
กลยุทธ์องค์กร

 Strategic Project 
 Management Office

2. ส�ำนักกำรตลำดและช่อง
ทำงกำรขำยดจิทัิล

 Digital Marketing and                 
e-Commerce Office

2. ฝ่ำยพฒันำธรุกิจ
 Business Development 

Department

2. ส�ำนักส่งเสรมิกิจกรรม
กำรขำย

 Sales Promotion Office

2. ฝ่ำยขำยธรุกจิตวัแทน
 Agents Department

2. ฝ่ำยขำยแบงค์แอสชวัรนัส์
 บคุคลธนกจิ 1 (กทม., 
 ภำคกลำง)
 Bancassurance Retail 
 Sales 1 Department

2. ฝ่ำยขำยธรุกิจโครงกำร
พเิศษ

 Special Projects Sales 
Department

2. ฝ่ำยปฏบิตักิำรสนับสนุน
สำขำ

 Branches  Operation 
Department

2. ฝ่ำยก�ำหนดรำคำและ
นโยบำยกำรรบัประกนั
ภัยรถยนต์

 Motor Underwriting 
Pricing Policy Insurance 
Department

2. ฝ่ำยสนับสนุนงำนสนิไหม
ประกนัภยัรถยนต์

 Claim Support 
 Department

3. ส�ำนักคณติศำสตร์
ประกันภยั

 Actuarial Office 

3. ส�ำนักกลยุทธ์ดจิิทัลและ
นวตักรรม 

 Digital and Innovation 
Office

3. ฝ่ำยขำยแบงค์แอสชวั
รันส์บคุคลธนกจิ 2 (ต่ำง
จงัหวดั)

 Bancassurance Retail 
Sales 2 Department

3. ฝ่ำยขำยธรุกิจรถยนต์
 Motor Partner Department

3. ฝ่ำยบรหิำรศนูย์บรกิำร
ลูกค้ำทำงโทรศพัท์

 Inbound Call Department

3. ฝ่ำยบรหิำรและด�ำเนิน
งำนกำรผลติกรมธรรม์
รถยนต์

 Motor Management and 
Processing Department

3. ฝ่ำยส�ำรวจภยัรถยนต์
 Surveyor Department

4. ฝ่ำยขำยธรุกิจธนำคำร
 Corporate Banking 

Department

4. ส�ำนักผลติภณัฑ์พเิศษ
 Special Products Office

4. ส�ำนักฝึกอบรมกำรขำย
 Sales Training Office

4. ฝ่ำยพฒันำงำนประกัน
ภัยรถยนต์

 Motor Development 
Department

4. ฝ่ำยสนิไหมประกันภยั
รถยนต์ 2

 Motor Claims 2 
 Department

5. ส�ำนักเรยีกร้อง
 Recovery Office

5. ส�ำนักขำยลกูค้ำสถำบนั
รำยย่อย

 Institutional Sales Retail 
Office

6. ฝ่ำยขำยลกูค้ำผู้
ประกอบกำร

 Institutional  Sales 
Corporate Department

5. ส�ำนักขำยสถำบนักำรเงนิ
 Financial Institutional 

Sales Office

6. ส�ำนักขำยงำนรำชกำรและ
งำนรฐัวสิำหกจิ

 Government and State 
Enterprise Office

สำานักบริหารลูกค้าพิเศษและกิจกรรมสัมพันธ์ (CPRM)
Customer and Partner Relation Management  Office (CPRM)

สำานักบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
Customer Relationship Management Office (CRM)

คณะกรรมการลงทุน
Investment Committee

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 Recruiting and Remuneration Committee

คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisors to the Board of Directors
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สายงาน
ทรัพยากร

บุคคล
HR Group

 สายงาน 
เทคโนโลยี

และสารสนเทศ
IT Group

  สายงานบัญชีและการเงิน
Accounting & Finance Group

สายงานเลขาธิการองค์กร
Corporate Secretariat Groupสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป

Non-Motor Group

กลุ่มงานประกันภัย
ทั่วไป

Non-Motor
Underwriting

Subgroup

กลุ่มงานสินไหม 
ประกันภัยทั่วไป

Non-Motor 
Claims

Subgroup

กลุ่มงานบัญชี
และการเงิน

Accounting &
Finance Subgroup

กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล
HR Subgroup

กลุ่มงาน
เลขานุการบริษัท

Company
Secretary
Subgroup

กลุ่มงาน
สื่อสารองค์กร

Corporate 
Communication

 Subgroup

1. ฝ่ำยขำยธรุกิจตรง
 Direct Sales Department

1. ฝ่ำยประกันภยัทรพัย์สนิ
และควำมรบัผดิ–ธรุกิจ
สถำบนักำรเงนิ

 Property & Casualty 
 Underwriting 
 Department-Financial 

Institute Business

1. ฝ่ำยสนิไหมประกันภยั
ทรัพย์สินและเบด็เตลด็

 Property & Miscellaneous 
Claims Department

ส�ำนกัธุรกิจต่ำงประเทศ
International Business Office

1. ฝ่ำยบญัชี
 Accounting Department

1. ฝ่ำยบรหิำรจดักำรเบีย้
ประกันภยั

 Premium Management 
Department

1. ฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกร
บุคคล 

 Human Resource     
Management Department

1. ส�ำนักงำนพฒันำระบบ
งำนสำรสนเทศ

 IT Development Office

1. ส�ำนักกรรมกำรผู้จดักำร
 President Office

1. ส�ำนักเลขำนุกำรบรษัิท
 Company  Secretary 

Department

1. ฝ่ำยสือ่สำรองค์กร 
 Corporate 
 Communication 
 Department

2. ฝ่ำยประกันภยัทรพัย์สนิ
และควำมรบัผดิ–ธรุกิจ
ลกูค้ำสถำบนั

 Property & Casualty    
Underwriting 

 Department-Corporate 
Business

2. ฝ่ำยสนิไหมประกันภยั
อบุติัเหตแุละสขุภำพ

 Personal  Accident 
 & Health Claims 
 Department

2. ฝ่ำยกำรเงนิ
 Finance Department

2. ฝ่ำยลงทุน
 Investment Department

2. ฝ่ำยพฒันำทรพัยำกร
บุคคล

 Human Resource 
Development Department

2. ส�ำนักงำนปฏบิตักิำร
สำรสนเทศ

 IT Operation Office

2. ฝ่ำยกฎหมำย
 Legal Department

2. ฝ่ำยกำรสือ่สำรแบรนด์
 Brand 
 Communication 
 Department

3. ฝ่ำยบรหิำรควำมเสีย่ง
องค์กร

 Risk Management 
Department

3. ส�ำนักงำนบรกิำร
เทคโนโลยี

 IT Services Office

3. ฝ่ำยธรุกำร
 Administration 
 Department

4. ส�ำนักพฒันำกระบวนกำร
 Process Development 

Office

4. ส�ำนกังำนวำงแผนและ
กลยทุธ์เทคโนโลยีและ
ระบบสำรสนเทศ

 IT Strategy & 
 Planning Office

5. ส�ำนักงำนบรกิำรระบบ
สำรสนเทศเพือ่กำร
บรหิำร

 Management Information 
System Service Office

6. ส�ำนักวเิครำะห์ระบบ
เชิงธรุกจิ

 Business Analyst  Office

3. ฝ่ำยประกันภยัทรพัย์สนิ
และควำมรบัผดิ–ธรุกิจ
ตวัแทนและนำยหน้ำ

 Property & Casualty
 Underwriting 
 Department-Agent & 

Broker Business

4. ฝ่ำยประกันภยัอุบตัเิหตุ
และสุขภำพ

 Accident & Health 
Underwriting Department

5. ฝ่ำยประกันภยัต่อ
 Reinsurance Department

6. ส�ำนักสนับสนนุงำนธุรกิจ
รบัประกนัภัยทัว่ไป

 Non-Motor Underwrite 
Support Office

7. ส�ำนักประกันภยัทำงทะเล
และขนส่ง

 Marine Business Office

2 กุมภำพนัธ์ 2561 February 2, 2018 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ
Chief  Executive Officer/President 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

คณะอำานวยการบริหาร
Executive Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Risk Management Committee

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

กลุ่มงานที่ปรึกษาและผู้ชำานาญการทางเทคนิค
Advisors and Technical/Specialist Unit

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Internal Audit Department

ฝ่ายกำากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล
Compliance and Corporate

Governance Department
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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�ากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการ บรษิทั ภทัรลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน) 
• ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทย โฮลดิ้ง จ�ากัด 
• ประธานกรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย จ�ากัด • ประธานกรรมการ บริษัท 
เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Photipong  Lamsam
Chairman

Education •M.B.A., Temple University, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • None
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • His 1,338,001 Shares equivalent to 2.268% 
   • Spouse 441,375 Shares equivalent to 0.748%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Muang Thai Life 
Assurance Plc. • Chairman, Phatra Leasing Plc. • Honorary Chairman, 
Sermsuk Plc. • Chairman, Muang Thai Group Holding Co., Ltd. • Chairman, 
Muang Thai Holding Co., Ltd. • Chairman, Muang Thai Asset Co., Ltd.  
• Chairman, Sermsuk Plc.
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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 • 160,038 shares equivalent to 0.2713%
 • Spouse 160,038 Shares equivalent to 0.2713%
Working Experience over Past 5 Years • Chairman, Rutnin – Gimbel Exci-
mer Laser Eye Centre • Vice Chairman of the Executive Board, Loxley Plc. 
• Director, APCO Plc. • Independent Director, Thai Wah Food Products Plc. 
• Independent Director, Laguna Resorts & Hotels Plc. • Director, SPIE Oil 
& Gas Services Co.Ltd. • Vice Chairman of the Executive Board, The Thai  
Chamber of Commerce • Co-chairman of Thai-European Business Commission 
• Chairman, Thai-French Business Council • Member, Joint Standing  
Committee of the Private Sector of Thailand • President, Alliance Francaise  
• Honorary Consul, Jamica for Thailand • Advisor, University of Thai Chamber  
of Commerce Council • Director, The Thailand Research Fund (TRF)  
• Member of Council, King Prajadhipok Institute • Member of Governing Board, 
National Science and Technology Development Agency (NSTDA) • Qualified 
Committee, The Quality Learning Foundation • Member, Thailand Environment 
Institute • Member, Development Cooperation Foundation • Member,  
Saranrom Institute of Foreign Affairs Foundation • Member, Chumbhot - Pantip 
Foundation • 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 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 30 กรกฎาคม 2557
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ  – 
  • คู่สมรส 160,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2713
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • ประธานกรรมการบริหาร ศนูย์เลสคิ 
และรักษาสายตารัตนิน – กิมเบล • รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ล็อกซเล่ย์ 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการอิสระ บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ  
บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท สปี ออยล์  
แอนด์ แก๊ส เซอร์วิสเซส จ�ากดั • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย •ประธานร่วม 
สภาธุรกิจไทย – สหภาพยุโรป • ประธานคณะกรรมการ สภาธุรกิจไทย – ฝรั่งเศส  
• กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน • นายกสมาคมฝรั่งเศส 
• กงสุลกิตติมศักดิ์ ประเทศจาเมกา ประจ�าประเทศไทย • ท่ีปรึกษาสภา 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย (สกว.) • กรรมการ สถาบันพระปกเกล้า • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน • กรรมการ มูลนิธิ 
สิ่งแวดล้อมไทย • กรรมการ มูลนิธิวิเทศพัฒนา • กรรมการ มูลนิธิสถาบันการ 
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 สาธารณรฐัลทิวัเนยี 
ประจ�าประเทศไทย • กรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะกรรมการเอกลักษณ ์
ของชาติ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ • กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิสภามหาวิทยาลยัอัสสมัชญั • กรรมการ บริษทั ภัทรลสิซ่ิง 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท ดู เดย์ ดรีม จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการก�ากับ
และบรหิารเงนิลงทุน สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) • ท่ีปรกึษา
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากดั (มหาชน) • ทีป่รกึษากรรมการ 
บริษัท เมืองไทย เรียล เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท 
เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • ประธานกิตติมศักดิ์ บริษัท ซังออนอเร่ (กรุงเทพ) 
จ�ากัด • ท่ีปรึกษา ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • กรรมการ บริษัท นวนคร  
จ�ากัด (มหาชน) 

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

Education • M.Ed. (Educational Leadership Administration), Boston Uni-
versity, 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  
• Secretary General, The Thai Chamber of Commerce and Board of Trade 
of Thailand • Qualified Committee, Assumption University Council • Director, 
Phatra Leasing Plc. • Director, Do Day Dream Plc. • Investment Director, 
Thai Institute of Directors (IOD) • Advisor to the President, Muang Thai Life 
Assurance Plc. • Advisor, Muang Thai Real Estate Plc • Advisor, Muang 
Thai Group Holding Co., Ltd. • Honorary Chairman, Saint Sonore (Bangkok) 
Co., Ltd. • Advisor to the President, The National Legislative Assembly  
• Director, Nava Nakorn Plc.

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 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ ประธานคณะอ�านวยการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั 
เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง 
จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย โฮลดิง้ จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั ทรพัย์เมอืงไทย 
จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด

Mrs. Sujitpan  Lamsam
Director & Chairman of the Executive Committee

Education • M.A. (Honors) (Economics), Cambridge University, U.K 
• M.S. (Management), Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Program 
(DAP) 2004 • Executive Program, Standford Graduate school of Business, 
Standford University, U.S.A.
Date of Appointment • June 18, 2008
No. of Shares • Her 630,000 Shares equivalent to 1.0678% 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Vice Chairman & Chairman of the 
Risk Management Committee, KASIKORNBANK Plc. •  Director, Chairman 
of the Executive Committee & Member of the Risk Management Committee, 
Muang Thai Life Assurance Plc. • Director, Muang Thai Group Holding Co., 
Ltd. • Director, Muang Thai Holding Co., Ltd. • Director, Muang Thai Asset 
Co., Ltd. • Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd.
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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 & 
Member of Risk Management 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)  
• Director, Fuchsia Venture Capital Co., Ltd. • Vice President (Marketing), 
The Thai Life Assurance Association (TLAA) •  President, Thai Financial  
Planner Association • Director, Group of Finance and Investment, Board  
of Trade of Thailand • Advisor, The Society of Actuaries of Thailand • 
Advisor, The Thai Chamber of Commerce • Director, The Federation of 
Thai Insurance Organization • Executive Committee, Young President’s 
Organization (Thailand) • Director, Pol.Gen.Pow Sarasin Foundation 
(Former name; Narcotics Control Foundation) • 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) • Director, TRIS 
Corporation Limited • Director, TRIS Rating Co., Ltd. • Director, Treasure 
Our Elephants Preservation Fund •  Advisor, Board of Trade of Thailand  
• Chairman, The Federation of Thai Insurance Organization

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 • กรรมการผู้จัดการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการ บรษิทั เมืองไทย กรุป๊ โฮลด้ิง จ�ากดั • ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร
และกรรมการ บริษัท เมืองไทยโฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ ประธานคณะอ�านวยการ
บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บริษัท ภัทรลิสซ่ิง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์การ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) • กรรมการ บรษิทั เมอืงไทย เรยีล เอสเตท 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วิส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทรัพย์เมืองไทย 
จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั ที.ไอ.ไอ. จ�ากดั (สถาบนัประกันภยัไทย) • กรรมการ บรษิทั 
ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จ�ากัด • อุปนายกฝ่ายการตลาด สมาคมประกันชีวิตไทย  
• นายก สมาคมนกัวางแผนการเงนิไทย • กรรมการ สมาคมการค้ากลุ่มการเงนิและ
การลงทนุ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • ท่ีปรกึษาสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยแห่งประเทศไทย • ท่ีปรึกษาหอการค้าไทย • กรรมการ สภาธุรกิจประกันภัย
ไทย • กรรมการบริหาร Young President’s Organization (Thailand) • กรรมการ 
มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (ชื่อเดิม มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด)  
• กรรมการ อ�านวยการ ชมรมคลังสมอง สจว. เพื่อความมั่นคงของชาติ • กรรมการ 
สภามหาวิทยาลยักรงุเทพ • ทีป่รกึษาสมาคมจติวิทยาความมัน่คงแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลต�ารวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ • กรรมการที่
ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา • กรรมการอ�านวยการประจ�าสถาบันวิจัยสังคม 
(ผู้ทรงคุณวุฒิ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • ที่ปรึกษา นายกสมาคมนักศึกษาสถาบัน
วิทยาการตลาดทนุ • กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย •  กรรมการ สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย • ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ใหม่ • กรรมการ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย •กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด • กรรมการ บริษัท ทริส 
เรตติ้ง จ�ากัด • กรรมการ มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง • ที่ปรึกษา สภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย • ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย
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นายชูศักดิ์  ดิเรกวัฒนชัย
กรรมการอิสระ ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการคณะ
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

การศึกษา •ปริญญาโท MBA, Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 24 • หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 1 • หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) • 
หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2552
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ
บริหารความเสี่ยง และก�ากับดูเเลกิจการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษาประจ�า คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และ
การคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) • ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าไทย
รัสเซีย • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) • ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง • กรรมการ สภาธุรกิจไทย – สหภาพยุโรป (EU) • กรรมการที่ปรึกษา บริษัท 
กรีนเนเจอรัลโปรดักส์ จ�ากัด • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Mr. Chusak  Direkwattanachai
Independent Director, Chairman of the Audit Committee & Mem-
ber of the Nomination and Remuneration Committee

Education • M.B.A., Northern Illinois University, U.S.A.
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Pro-
gram (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 • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years •Independent Director & Chairman 
of the Nomination and Remuneration Committee & Chairman of the Audit  
Committee & Member of the Risk Management and Corporate Governance 
Committee, Interlink Communication Plc. • Advisor, The Committee on 
Economics, Monetary Affairs and Finance, The National legislative 
Assembly (NLA) • Honorary Advisor, Thai – Russian Business Council 
• Advisor to the Board of Directors, Thai Institute of Directors (IOD)  
• Associate Judge, The Central Intellectual Property and International  
Trade Court • Member of the Thai-EU Business Council • Advisory Director,  
Green General Products Co., Ltd. • Director & Chairman of the Audit  
Committee, Thai Institute of Directors (IOD) 

นายบรรยง  พงษ์พานิช
กรรมการอสิระ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยอื่น ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560

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 • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ทุนภัทร 
จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จ�ากัด (มหาชน)  
• กรรมการอิสระและประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ดิเอราวัณ  
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย • กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ และกรรมการบริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ • กรรมการและกรรมการบริหาร มูลนิธิหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ • กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ  
• กรรมการ คณะกรรมการนโยบายและก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ • ท่ีปรึกษา คณะ 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

Mr. Banyong  Pongpanich
Independent Director & Chairman of the Nomination and  
Remuneration Committee
Due to retire from the Director and various Sub Committees on April 27, 2017

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  • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
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 & Execu-
tive 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
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นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

การศึกษา • ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพิทซ์เบิร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) 2557
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 เมษายน 2553
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการ บริษัท เมืองไทย เรียล 
เอสเตท จ�ากัด (มหาชน) • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกัน
ชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย เมืองไทยแมเนจ
เม้นท์ จ�ากัด • กรรมการ บริษัท เอช อาร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด • กรรมการ บริษัท 
ไดเร็ค ทราเวล จ�ากัด • อนุกรรมการตรวจสอบ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
• กรรมการลงทุน สภากาชาดไทย • ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการธนาคาร 
สถาบันการเงิน ธุรกิจหลักทรัพย์ และตลาดทุน วุฒิสภา • กรรมการ บริษัท  
หลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จ�ากัด

Mr. Asoke  Wongcha-um
Independent Director & Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee & Member of the Audit Committee
Had been appointed as Chairman of the Nomination and Remuneration Committee 
on July 26, 2017

Education • Ph.D. (Economics), University of Pittsburgh, U.S.A.  
Training on Director Certification Program • Director Accreditation Pro-
gram (DAP) 2014
Date of Appointment • April 29, 2010
No. of Shares • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director, Muang Thai Real 
Estate Plc. • Advisor to the President, Muang Thai Life Assurance Plc. 
• Director, Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd. • Director, 
HR Services Co., Ltd. • Director, Direct Travel Co., Ltd. • 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.Financial Institution, Securities & Capital 
Market • Director, Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

นายคิม  ชี  ยิป
กรรมการ

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

Mr. Kim  Chee  Yip
Director

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

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการบัญชี) มหาวิทยาลัย 
วิสคอนซิน เมดิสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
2552
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 29 ตุลาคม 2557
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการเเละกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท เอสที เมืองไทยประกันภัย • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทย
ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) • เหรัญญิก มูลนิธิศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
ประเทศไทย • กรรมการ คณะกรรมการการบัญชี – การเงิน และการลงทุน สมาคม
ประกันวินาศภัยไทย • กรรมการ สมาคมนสิติเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

Education •M.B.A (Finance & Accounting) University of Wisconsin, Mad-
ison, U.S.A
Training on Director Certification Program • Director Certification Program 
(DCP) Class 78, 2009 
Date of Appointment • October 29, 2014
No. of Shares • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director & Member of the Audit 
Commitee, ST Muang Thai Insurance Co., Ltd. •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 ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเส่ียง และกรรมการ
คณะอ�านวยการบริหาร

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) The Wharton Graduate School 
of Business Administration, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) 2559  
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 2556 • หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 2553 • หลักสูตร Role of Compensation  
Committee (RCC) 2553 • หลักสูตร Advanced Management Program,  
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 25 เมษายน 2556
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • กรรมการอิสระ บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ 
บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด • กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ท่ีปรึกษา
คณะกรรมการอ�านวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย • หัวหน้าคณะ
ท่ีปรึกษาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย • อนุกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • อนุกรรมการเตรียมก�าลังคนภาครัฐ  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน • ท่ีปรึกษาคณะกรรมการอ�านวยการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรรีาชา สภากาชาดไทย • กรรมการและประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) • รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการอาวุโส และสมาชกิคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองค์การ ธนาคารกสกิรไทย 
จ�ากัด (มหาชน)

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 Program (DAP) 
2010 • Role of Compensation Committee (RCC) 2010 • Advanced Management 
Program, Harvard Business School, U.S.A.
Date of Appointment • April 25, 2013
No. of Shares • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
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. • HR Director, Chulalongkorn University Council  
• Advisor to the Executive Committee, King Chulalongkorn Memorial Hospital 
• Head of the Advisory Team for Human Resource Committee, The Thai Red 
Cross Society • Risk Management Sub Committee, The Stock Exchange 
of Thailand • Member of Manpower Preparation for Government Sector  
Subcommittee, Office of the Civil Service Commission • Advisor to the  
Executive Committee, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital  
•  D i rector  &  Cha i rman o f  the  R isk  Management  Commi t tee ,  
KASIKORNBANK Plc.• Senior Executive Vice President & Member of 
the Risk Management Committee, KASIKORNBANK Plc. 
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นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ
กรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การศึกษา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ • หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ • 24 กุมภาพันธ์ 2559
จ�านวนหุ้น  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง • อธิบดีกรมสรรพสามิต • กรรมการ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร • กรรมการ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) • ผู้อ�านวยการ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง • สมาชิก
สภาขบัเคลือ่นการปฏริปูประเทศ • กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย • กรรมการ 
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด • กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) • กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย • กรรมการ บรษิทั บรหิาร
สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด

Mr. Krisada  Chinavicharana
Independent Director & Member of the Nomination 
and Remuneration Committee 
Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and 
Remuneration Committee on December 31, 2017

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 • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
Working Experience over Past 5 Years • Director – General, The Excise 
Department • Director, Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives 
• Director, Bangchak Petroleum Plc. • Director – General, Fiscal Policy 
Office • Member, National Reform Steering Assembly • 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. Sin-
glurus 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  • ตนเอง – หุ้น คิดเป็นร้อยละ – 
 • คู่สมรส – หุ้น คิดเป็นร้อยละ –
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, East 
West Ageas Life Insurance Corporation • Director, Etiqa Insurance Pte Ltd.  
• Director, Etiqa Life International (L) Ltd. • Director, Etiqa Offshore Insurance 
(L) Ltd. • Director, Etiqa 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 Netherland 
• 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 • Her – Shares equivalent to – 
  • Spouse – Shares equivalent to –
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, East 
West Ageas Life Insurance Corporation • Director, Etiqa Insurance Pte Ltd.  
• Director, Etiqa Life International (L) Ltd. • Director, Etiqa Offshore Insurance 
(L) Ltd. • Director, Etiqa 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 
คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ไมซ์สเตอร์ เทคนคิ จ�ากดั • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั 
ทรพัย์ละออ จ�ากดั • ประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ออโต้ 
บลสิ จ�ากัด • รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทยประกันชวิีต จ�ากดั (มหาชน)  
• รองประธานกรรมการ บรษิทั เมอืงไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ากดั • รองประธานกรรมการ บรษิทั 
พฤกษาคลนิิก จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั ลอ็กซ์เล่ย์ จ�ากดั (มหาชน) • กรรมการ บรษิทั 
พฤฒธิาดา จ�ากดั • กรรมการ บรษิทั ทวีปราโมทย์ จ�ากดั • รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) • รองกรรมการ 
ผู้จดัการอาวุโส ธนาคารกสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษทั หลกัทรพัย์ 
กสกิรไทย จ�ากดั (มหาชน)

Mr. Krisada  Lamsam
Director

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

022 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



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 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
Advisor to the Board of Directors
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ผู้บริหารระดับสูง
The Executives

นางสุจิตพรรณ   ลํ่าซํา 
ประธานคณะอํานวยการบริหาร  
Mrs. Sujitpan   Lamsam
Chairman of Executive Committee

นายสาระ   ลํ่าซํา
กรรมการบริหาร 
Mr. Sara   Lamsam
Executive Director

นายโพธิพงษ์   ลํ่าซํา
ประธานกรรมการ
Mr. Photipong   Lamsam
Chairman

นายสมเกียรติ   ศิริชาติไชย
กรรมการบริหาร 
Mr. Somkiat   Sirichartchai   
Executive Director

นางนวลพรรณ   ลํ่าซํา
กรรมการผู้จัดการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Mrs. Nualphan   Lamsam
President and Chief Executive Officer
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ท่ีปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Advisor to the President

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

นางสาวระวิดา   ซอโสตถิกุล
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Ms. Ravida   Sosothikul
Advisor to the President

นางวรรณพร   พรประภา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mrs. Wannaporn   Pornprapa
Advisor to the President

นายสุธี   โมกขะเวส
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mr. Sutee   Mokkhavesa
Advisor to the President

นายยุตติ   ลํ่าซํา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ  
Mr. Yutti   Lamsam
Advisor to the President

นายภูมิชาย   ลํ่าซํา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mr. Poomchai   Lamsam  
Advisor to the President

พลตํารวจเอกอชิรวิทย์   สุพรรณเภสัช  
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ 
Pol.Gen. Ajiravid   Subarnbhesaj  
Advisor to the President

นายประเสริฐสุข   ลํ่าซํา
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mr. Prasertsuk   Lamsam 
Advisor to the President

นางชะตาบุญ   คูเปี่ยมสิน
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ
Mrs. Chatabune   Kupiumsin
Advisor to the President
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ผู้บริหารสายงาน และผู้ชํานาญการ
Executive Officers

นางปุณฑริกา  ใบเงิน
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตร ีสำขำกำรบัญช ีจำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ปรญิญำ

โทบริหำรธรุกจิ สำขำกำรเงนิและกำรบญัช ีจำก University of Wisconsin–Madison 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ส�ำเร็จหลักสูตรกำรพัฒนำกรรมกำรบริษัท (DCP) รุ่นที่ 78 

จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย หลักสูตร “วิทยำกำรประกัน

ภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 4 จำกสถำบันวิทยำกำรประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และผ่ำน 

กำรอบรมโครงกำรสร้ำง “CEO มืออำชีพ” รุ ่น 2/2551 โดยสถำบันบัณฑิต

พัฒนบริหำรศำสตร ์  ร ่วมกับสถำบันเสริมสร ้ำงขีดควำมสำมำรถมนุษย ์  

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เริ่มท�ำงำนกับ

บริษัทฯ 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�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตร ีสำขำสือ่สำรมวลชน จำก Boston University ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ ผำ่นกำรอบรม 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 Adminis-

tration  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.
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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
Senior Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Political Science from Ramkhamhaeng 

University; attended training sponsored by Alois Alzheimer Scholarship at 

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

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

Institute of Directors Association.  Joined the Company in 1978.

นายธโนดม  โลกาพัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

ส�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 Administration (Finance) 

from Thammasat University, Master of Business Administration, majoring in 

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

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

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

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

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

Casualty Underwriter (CPCU) from the American Institute for Property 

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

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

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

Insurance Institute, United Kingdom.  Completed the training on Advance 

Reinsurance from  Swiss Reinsurance Company, Switzerland.  Joined the 

Company in 1982.

0272017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited



นางสาวชูพรรณ  โกวานิชย์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี บริหำรธุรกิจบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สำขำบริหำร

กำรเงิน จำกวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน จำก 

Wagner College ประเทศสหรัฐอเมริกำ และปริญญำโท พัฒนบริหำรศำสตร์

มหำบัณฑิตทำงรัฐประศำสนศำสตร์ สำขำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จำกสถำบัน

บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) และปริญญำเอก วิทยำศำสตร์ดุษฎีบัณฑิต 

สำขำธรุกิจเทคโนโลยแีละกำรจดักำรนวตักรรม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ผ่ำนกำร

อบรมหลักสูตร “วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 5 จำกสถำบันวิทยำกำร

ประกันภัยระดับสูง ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) หลกัสตูร IMDP รุน่ 13 สมำคมประกนัวินำศภยัและจฬุำลงกรณ์

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 ผำ่นกำร

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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นายอภิธร  อมาตยกุล
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และ

ปริญญำโท สำขำกำรตลำด จำก New Hampshire College Graduate 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 จำกบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

และ Consumer Banking Regional Marketing Workshop โดย ธนำคำร 

สแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด จ�ำกัด หลักสูตร “วิทยำกำรประกันภัยระดับสูง” (วปส.) รุ่น 

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 Hampshire College 

Graduate School of Business, U.S.A.  Completed the training on Prudential  

Group Leadership Conferences, PRU Management 301, A Senior  

Management Programme by Center of Creative Leadership (CCL.),  

Customer Experiences Programme, Consumer Banking Regional Marketing 

Workshop by Standard Chartered Bank, Thailand Insurance Leadership 

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

Company in 2011.

นางสาวพรรณี  ปิติกุลตัง
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจบณัฑติ (บญัช)ี จำกมหำวิทยำลัยอสัสัมชญั  

(ABAC) ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรทั่วไป จำกสถำบันบัณฑิต

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.
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นายชัยฤทธิ์  ทรงพลังธรรม
รองกรรมการผู้จัดการ
ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ จำกมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

และปรญิญำโท สำขำพฒันำกำรเศรษฐกจิ จำกสถำบนับณัฑติพัฒนบรหิำรศำสตร์ 

(นด้ิำ) ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร Basic of Shipping จำก Merchant Marine Institute, 

จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั Leadership and Team Building จำก Outward Bound 

School ประเทศมำเลเซีย เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ในปี 2560

Mr. Chairit  Songpalangtham
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Economics from Thammasat  

University and Master Degree in Business Economics from National  

Institute of Development Administration.  Completed the training on Basic 

of Shipping Course from Merchant Marine Institute,Chulalongkorn  

University, Leadership and Team Building Course from Outward Bound  

School, Malaysia.  Joined the Company in 2017.

นายประวิทย์  จิมากร
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเรจ็กำรศกึษำปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑิต จำกมหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ปรญิญำโท 

MIS จำก Eastern Michigan University สหรฐัอเมรกิำ ผ่ำนกำรอบรม Mini Master 

of Software Engineering Program จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   เริ่มท�ำงำน

กับบริษัท ตั้งแต่ปี 2559

Mr. Prawith  Jimarkon
Executive Vice President

Graduated with a Bachelor Degree in Accounting from Thammasat  

University, Master of Science Computer based Information System from 

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

Engineering Program for Kasetsart University.  Joined the Company in 2016.
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นายธนวันต์  ชัยวัฒนะ
รองกรรมการผู้จัดการ
ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำวิศวกรรมโยธำ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ปรญิญำโท สำขำวชิำกฎหมำยเศรษฐกจิ จำกจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย ปริญญำโท   

สำขำกำรเงินและกำรตลำด จำก สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ ศศินทร์ จุฬำลงกรณ์

มหำวทิยำลยั  ปรญิญำโท สำขำ Economic Policy Management จำก มหำวทิยำลยั 

โคลัมเบีย  สหรัฐอเมริกำ เริ่มท�ำงำนกับบริษัทฯ ในปี 2560

Mr. Thanawan  Chaiwatana
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Civil Engineering from Chulalongkorn  

University and Master Degree in Economics Law from Chulalongkorn  

University, Finance and Marketing from Sasin Graduate Institute of 

Business Administration Chulalongkorn University and Economic Policy 

Management from Columbia University. Joined the Company in 2017.

นายบดินทร์  เจียไพบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการ

ส�ำเร็จกำรศึกษำปริญญำตรี สำขำกำรตลำด จำกมหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผ่ำนกำรอบรม

หลกัสตูร Modern Management Program (MMP) จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 

และ หลักสูตร Non-Life Insurance จำก SITC ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เริ่มท�ำงำน

กับบริษัทฯ ในปี 2543

Mr. Bordin  Chiaphaibool
Executive Vice President

Graduated with Bachelor Degree in Marketing from Assumption University 

and Master Degree in Business Administration from Kasetsart University, 

Completed The Modern Management Program (MMP) from Chulalongkorn 

University, General Course in Non-Life Insurance from SITC, Switzerland.  

Joined the Company in 2000.
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ผู้บริหารฝ่าย และผู้ชำานาญการ
Head of Department & Principal

1	 นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์	/	Mrs.	Aem-orn		Jirasaowaphark	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารกลุ่มงานประกันภัยทั่วไป	•	สายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป	

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Non-Motor	Underwriting	Subgroup	•	Non-Motor	Group

2	 นางสาววงเดือน		มีเพียร	/	Ms.	Wongduan		Meepien

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจนายหน้าและตัวแทน	•	สายงานการขาย	ช่องทางแบงค์แอสชัวรันส์	นายหน้าและตัวแทน	 	

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Brokerage	and	Agency	Subgroup	•	Bancassurance,	Broker	and	Agents	Channel	Group

3	 นายยุทธนา		สุวรรณประดิษฐ์	/	Mr.	Yuttana		Suwanpradit	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารกลุ่มงานเลขานุการบริษัท	•	ผู้บริหารฝ่ายก�ากับและส่งเสริมบรรษัทภิบาล	และเลขานุการบริษัท	

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Compliance	and	Corporate	Gevernance	Department	and	Company’s	Secretary

4	 นายนเรศ		นีลพงษ์	/	Mr.	Nares		Neelapong	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารกลุ่มงานสินไหมประกันภัยรถยนต์	•	สายงานประกันภัยรถยนต์

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Motor	Claims	Subgroup	•	Motor	Group	

5	 นายมานิตย์		อดิศัยเจริญกิจ	/	Mr.	Manit		Adisaicharoenkich	

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารกลุ่มงานรับประกันภัยรถยนต์	•	สายงานประกันภัยรถยนต์	

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Motor	Underwriting	Subgroup	•	Motor	Group

6	 ร้อยเอกหญิงชญาดา		หนีพาล		/	Captain	Chayada		Neeparn

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส	•	ผู้บริหารส�านักบริหารข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์

	 Deputy	Executive	Vice	President	•	Head	of	Customer	Relationship	Management	Office	(CRM)

7	 นายเกริกไกร		วิทยาสงเคราะห์		/	Mr.	Krirkkrai		Vittayasongkhor

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ•	ผู้บริหารกลุ่มงานสื่อสารองค์กร	•	สายงานเลขาธิการองค์กร

	 First	Senior	Vice	President	•	Head	of	Corporate	Communication	Subgroup	•	Corporate	Secretariat	Group

8	 นางสาวบัณฑิตา		สุภาค�า	/	Ms.	Banthita		Suphacam

	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	•	ผู้บริหารกลุ่มงานการตลาดผลิตภัณฑ์และพัฒนาธุรกิจ	•	สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์	

		 First	Senior	Vice	President	•	Head	of	Product	Marketing	and	Business	Development	Subgroup	•	Marketing	and	Product	Development	Group

13
7

2

8
46

5

032 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



1 นางรัชนีกร  มีสมมนต์ / Mrs. Rachaneekorn  Mesommonta 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 

 First Senior Vice President • Head of President Office • Corporate Secretariat Group

2 นางสาวสมศรี  ตั้งสีฟ้า / Ms. Somsri  Tangsifah

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยกฎหมำย • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร  

 First Senior Vice President • Head of Legal Department • Corporate Secretariat Group

3 นายสมพงษ์  อภิชัยยิ่งยอด / Mr. Sompong  Apichaiyingyod 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ • สำยงำนกำรตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 First Senior Vice President • Head of Benefits Management Department • Marketing and Product Development Group

4 นางฉันทนา  คฤหาสน์สุวรรณ / Mrs. Chantana  Karuehardsuwan 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยประกันภัยทรัพย์สินและควำมรับผิด-ธุรกิจสถำบันกำรเงิน • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป

 First Senior Vice President • Head of Property & Casualty Underwriting Department-Financial Institute Business 

 • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

5 นางสุวรรณา  สุขปลื้มถาวร / Mrs. Suwanna  Sukpluemtaworn 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 

 First Senior Vice President • Head of Accident & Health Underwriting Department • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group 

6 นายธนชนม์  โอภาเฉลิมพันธุ์ / Mr. Thanachon  O-Pachalermphan

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยสินไหมประกันภัยทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป

 First Senior Vice President • Head of Property & Miscellaneous Claims Department • Non-Motor Claims Subgroup • Non-Motor Group

7 นางสาวสุนีย์  ศรีสุขทวีรัตน์  / Ms. Sunee  Srisuktaveerat 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร • ผู้บริหำรฝำ่ยบัญชี • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

  First Senior Vice President • Head of Accounting Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group
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1 นายมนตรี  พงษาชัย / Mr. Montree  Pongsachai 

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยส�ำรวจภัยรถยนต์ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์ 

 Senior Vice President • Head of Surveyor Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

2 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

3 นายวสิทธิ์  ลำ่าซำา / Mr. Vasit  Lamsam

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยรถยนต์ 1 • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์

 Senior Vice President • Head of Motor Claims 1 Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

4 นายพิสิต  อ่อนคล้าย / Mr. Pisit  Onclai 

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรศูนย์บริกำรลูกคำ้ทำงโทรศัพท์ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 

 Senior Vice President • Head of Inbound Call Department • Sales Support Group

5 นายยุทธการ  บุญลาโภ / Mr. Yuthakarn  Boonlapo 

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรส�ำนักขำยสถำบันกำรเงิน • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่นๆ 

 Senior Vice President • Head of Financial Institutional Sales Office • Multi Sales Channel Distributions Group

6 นายกฤษฎา  ตั้งเจริญ / Mr. Kritsada  Tangcharoen

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยลูกค้ำผู้ประกอบกำร • กลุ่มงำนแบงค์แอสชัวรันส์ • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงแบงค์แอสชัวรันส์ นำยหน้ำและตัวแทน

 Senior Vice President • Head of Institutional Sales Corporate Department • Bancassurance Subgroup • Bancassurance,

 Broker and Agents Channel Group

7 นายสุพจน์  สถิรพิพัฒน์กุล / Mr. Supoat  Satirapipatkul

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรส�ำนักงำนปฏิบัติกำรสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 Senior Vice President • Head of IT Operation Office • IT Group
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1 นายวิสิทธิ์  อาศัยธรรมกุล / Mr. Visit  Asaitrumkul  

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยแบงค์แอสชัวรันส์บุคคลธนกิจ 2 (ตำ่งจังหวัด) • กลุ่มงำนแบงค์แอสชัวรันส์ • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงแบงค์แอสชัวรันส์ 

 นำยหน้ำและตัวแทน

 Senior Vice President • Head of Bancassurance Retail Sales 2 Department • Bancassurance Subgroup • Bancassurance, Broker and 

 Agents Channel Group

2 นายวุฒิศักดิ์  อุดมพรผดุง / Mr. Wuttisak  Udompornpadung

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยลงทุน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

 Senior Vice President • Head of Investment Department • Accounting & Finance Group

3 นายธารา  ลำ่าซำา / Mr. Tara  Lamsam

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยรถยนต์ 2 • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์ 

 Senior Vice President • Head of Motor Claims 2 Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

4  นางสาวรัจนา  ศีตะจิตต์ / Ms. Rajana  Sitachitt

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล • กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล • สำยงำนทรัพยำกรบุคคล

 Senior Vice President • Head of Human Resource Management Department • HR Subgroup • HR Group

5 นางอรศิริ  เกตุศรีพงษ์ / Mrs. Onsiri  Ketsripong

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล • กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล • สำยงำนทรัพยำกรบุคคล

 Senior Vice President • Head of Human Resource Development Department • HR Subgroup • HR Group

6 นางสาวจารุนี  ตัณฑวิรุฬห์ / Ms. Jarunee  Tuntawiroon

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรงำนฝ่ำยบริหำรงำนศูนย์บริกำรลูกค้ำ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 

 Senior Vice President • Head of Customer Service Department • Sales Support Group

7 นางสาวจีรนันท์  บัวทรัพย์ / Ms. Jeeranun  Buasarp 

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยธุรกิจตรง • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่นๆ 

 Senior Vice President • Head of Direct Sales Department • Multi Sales Channel Distributions Group
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1 นางรัตนา  อังศุชัยกิจ / Mrs. Rattana  Angsuchaikij

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนพัฒนำระบบงำนสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

 First Vice President • Head of IT Development Office • IT Group

2 นายสมมาตร  ปิยะพงศ์เดชา / Mr. Sommart  Piyaphongdecha 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยี • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

  First Vice President • Head of IT Service Office • IT Group

3 นายพัลลภ  ห่อเตรียม / Mr. Panlop  Hotriem 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักธุรกิจต่ำงประเทศ • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป 

 First Vice President • Head of International Business Office • Non-Motor Group

4 นายวรกิจ  มุจลินทโมลี / Mr. Warakit  Muchalintamolee 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยปฏิบัติกำรสนับสนุนสำขำ • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย

 First Vice President • Head of Branches Operation Department • Sales Support Group

5 นางสาวณัฐธนินทร์  จรุงเบญจธรรม / Ms. Nutthanin  Jarungbenjatham

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักพัฒนำกระบวนกำร • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน 

 First Vice President • Head of Process Development Office • Accounting & Finance Group

6 นายวชิระ  เต็งณฤทธิ์ศิริ / Mr. Wachira  Tengnaritsiri 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุนงำนขำยและช่องทำงจ�ำหน่ำย • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงแบงค์แอสชัวรันส์ นำยหน้ำและตัวแทน

  First Vice President • Head of Sale & Distribution Support Department • Bancassurance, Broker and Agents Channel Group

7 นางสาวกนกธร  พรามไทย / Ms. Kanoktorn  Pramthai 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

 First Vice President • Head of Internal Audit Department
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8 นายชวธรรศ  ชอบแสงจันทร์ / Mr. Chaovatas  Chobsaengchan 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

 First Vice President • Head of Risk Management Department • Accounting & Finance Group

9 นางสาวนัยน์ชนก  สังขวิจิตร / Ms. Naichanok  Sangkavichitr

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักส่งเสริมกิจกรรมกำรขำย • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงแบงค์แอสชัวรันส์ นำยหน้ำและตัวแทน

 First Vice President • Head of Sales Promotion Office • Bancassurance, Broker and Agents Channel Group

10 นางสาวปวีณา  วิภาสชีวิน / Ms. Paveena  Vipaschiwin 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยประกันภัยต่อ • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป

 First Vice President • Head of Reinsurance Department • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

11 นายเอกชัย  เหลืองไพรินทร์ / Mr. Ekachai  Luangpirin

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสนับสนุนงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์ 

 First Vice President • Head of Claim Support Department • Motor Claims Subgroup • Motor Group

12 นายบุญส่ง  แก้วประไพ / Mr. Boonsong  Kaewprapai

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยขำยธุรกิจรถยนต์ • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่นๆ

 First Vice President • Head of Motor Partner Department • Multi Sales Channel Distributions Group

13 นายพงษ์สิทธิ์  สี่สุวรรณกุล / Mr. Pongsit  Seesuwannakul

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักวิเครำะห์ระบบเชิงธุรกิจ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

 First Vice President • Head of Business Analyst Office • IT Group

14 นางสาวเพ็ญอัมพร  สุวรรณ / Ms. Penumporn  Suwan

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักผลิตภัณฑ์พิเศษ • สำยงำนกำรขำย ช่องทำงจ�ำหน่ำยอื่นๆ

 First Vice President • Head of Special Products Office • Multi Sales Channel Distributions Group
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1 นายประสัย  กิจพิบูลย์ / Mr. Prasai  Kitpibool

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยธุรกำร • กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร

 First Vice President • Head of Administration Department • Corporate Communication Subgroup • Corporate Secretariat Group

2 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

3 นายนันทพล  คนขยัน / Mr. Nuntapol  Khonkhayun

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนวำงแผนและกลยุทธ์เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 First Vice President • Head of IT Strategy & Planning Office • IT Group

4 นางมนัญชยา  เทียนประภา / Mrs. Manunchaya  Thianprapha

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง • กลุ่มงำนประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป

 First Vice President • Head of Marine Business Office • Non-Motor Underwriting Subgroup • Non-Motor Group

5 นางภัทรียาณี   เกิดผล / Mrs. Pattareeyanee  Kerdphon

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัย • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

 First Vice President • Head of Premium Management Department • Accounting & Finance Group

6 นายศุภเชษฐ์  แก้วบุญเรือง / Mr. Supachaet  Kaewboonruang

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยวำงแผนและยุทธศำสตร์องค์กร • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ

  First Vice President • Head of Planning and Corporate Strategy Department • Corporate Strategy & Business Development Group

7 นายวิทูรณ์  ชมชายผล / Mr. Vitoon  Chamchaypol

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยกำรสื่อสำรแบรนด์ • กลุ่มงำนสื่อสำรองค์กร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร

 First Vice President • Head of Brand Communication Department • Corporate Communication Subgroup • Corporate Secretariat Group
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8 นางดารัตน์  ซุ่นฮ้อ / Mrs. Darat  Soonhoa

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ • กลุ่มงำนสินไหมประกันภัยทั่วไป • สำยงำนธุรกิจประกันภัยทั่วไป

 First Vice President • Head of Personal Accident & Health Claims Department • Non-Motor Claims Subgroup • Non-Motor Group

9 นางสาวเมธพัณณ์  เลิศกาญจนาพร / Ms. Maytapan  Lertkarnchanaporn

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักงำนบริกำรระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 First Vice President • Head of Management Information System Service Office • IT Group

10 นางสาวณิชญา  ศรประชุม / Ms. Nichaya  Sornprachum

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักฝึกอบรมกำรขำย • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 

 First Vice President • Head of Sales Training Office • Sales Support Group

11 นางสาวปริศนา  สิงห์อาจ / Ms. Prissana  Singarj

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักกำรตลำดและช่องทำงกำรขำยดิจิทัล • สำยงำนกำรตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์

  First Vice President • Head of Digital Marketing and e-Commerce Office • Marketing and Product Development Group

12 นางรุ่งอรุณ  จุ้ยศิริ / Mrs. Rungaroon  Juisiri

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยกำรตลำดผลิตภัณฑ์ • กลุ่มงำนกำรตลำดผลิตภัณฑ์และพัฒนำธุรกิจ • สำยงำนกำรตลำดและพัฒนำผลิตภัณฑ์

 First Vice President • Head of Product Marketing Department • Product Marketing and Business Development Subgroup

 • Marketing and Product Development Group

13 นายยุทธดา  คำาเหลือง / Mr. Yuthada  Khamlueng

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยบริหำรและด�ำเนินงำนกำรผลิตกรมธรรม์รถยนต์ • กลุ่มงำนรับประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์

 First Vice President • Head of Motor Management and Processing Department • Motor Underwriting Subgroup • Motor Group

14 นายศักดิ์สยาม  ไชยนิสิต / Mr. Saksiam  Chainisit  

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรฝ่ำยก�ำหนดรำคำและนโยบำยกำรรับประกันภัยรถยนต์ • กลุ่มงำนรับประกันภัยรถยนต์ • สำยงำนประกันภัยรถยนต์

 First Vice President • Head of Motor Underwriting Pricing Policy Insurance Department • Motor Underwriting Subgroup • Motor Group

15 นายอัครวิทย์  ลิ่มปิยมิตร / Mr. Akarawit  Limpiyamitr

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้บริหำรส�ำนักคณิตศำสตร์ประกันภัย • สำยงำนยุทธศำสตร์องค์กรและพัฒนำธุรกิจ 

 First Vice President • Head of Actuarial Office • Corporate Strategy & Business Development Group
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1 นายประโยชน์  สมสงวนสิทธิ์ / Mr. Prayode  Somsanguansit

 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักงำนปฏิบัติกำรสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 Senior Vice President • Principal of IT Operation Office • IT Group

2 นางสลักจิตต์  มีประเสริฐ / Mrs. Sluckchit  Meeprasert 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยบัญชี • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

 First Vice President • Principal of Accounting Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

3 นายไกรลาภ  เนียวกุล / Mr. Krailarp  Neovakul

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยกฎหมำย • กลุ่มงำนเลขำนุกำรบริษัท • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร

  First Vice President • Principal of Legal Department • Company Secretary Subgroup • Corporate Secretariat Group

4 นายไพรวัลย์  ทับแป้น / Mr. Priwan  Thuppan

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรสำยงำนเทคโนโลยี และสำรสนเทศ • สำยงำนเทคโนโลยี และสำรสนเทศ 

 First Vice President • Principal of IT Group • IT Group

5 นางทักษพร  เข่งเจริญ / Mrs. Taksaporn  Kengcharoen

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรฝ่ำยกำรเงิน • กลุ่มงำนบัญชีและกำรเงิน • สำยงำนบัญชีและกำรเงิน

 First Vice President • Principal of Finance Department • Accounting & Finance Subgroup • Accounting & Finance Group

6 นางสาวสิริฉัตร  ห่านประภา / Ms. Sirichat  Hanprapa

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร • สำยงำนเลขำธิกำรองค์กร 

 First Vice President • Principal of President Office • Corporate Secretariat Group

7 นายฉัตรพล  ชลายนเดชะ / Mr. Chatapol  Chalayondecha 

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักฝึกอบรมกำรขำย • สำยงำนส่งเสริมงำนขำย 

 First Vice President • Principal of  Sales Training Office • Sales Support Group

8 นายปณิธาน  บุญยเกียรติ / Mr. Panithan  Bunyakieat

 ผู้อ�ำนวยกำร • ผู้ช�ำนำญกำรส�ำนักงำนบริกำรเทคโนโลยี • สำยงำนเทคโนโลยีและสำรสนเทศ

 First Vice President • Principal of IT Service Office • IT Group
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ในปี 2560 ที่ผ่านมานั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) มีการด�าเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ได้รับการรับรองมาตรฐาน IT ระดับสากล ISO/IEC 27001: 2013
 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 เป็นมำตรฐำนที่สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับลูกค้ำของ บมจ. เมืองไทยประกันภัย ว่ำระบบงำนและข้อมูลสำรสนเทศ 
 ที่ได้รับบริกำรจำกทำง บมจ. เมืองไทยประกันภัย ได้รับกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีควำมมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และได้รับกำรพัฒนำอย่ำง 
 ต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรด�ำเนินธรุกิจขององค์กร โดยเป็นกำรแสดงให้เหน็ถงึควำมมุง่มัน่ของ บมจ. เมอืงไทยประกันภยั ในกำรปกป้อง 
 ข้อมลูของลูกค้ำและระบบสำรสนเทศจำกภยัคกุคำมจำกผูบุ้กรุกทำงไซเบอร์ อกีทัง้ควำมส�ำเร็จในครัง้นียั้งสำมำรถต่อยอดท�ำให้ บมจ. เมอืงไทยประกันภัย 
 ได้รับกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมขอบเขตของประกำศ “เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัย กำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกันภัย และกำร 
 ชดใช้เงินหรือคำ่สินไหมตำมสัญญำประกันภัย โดยใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560” ของคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ 
 ประกันภัย เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่ำ บมจ. เมืองไทยประกันภัย มีควำมพร้อมและควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจประกันวินำศภัยโดยใช้เทคโนโลยี 
 สำรสนเทศที่มีมำตรฐำนควำมมั่นคงปลอดภัย

Muang Thai Insurance Public Company Limited had various progressions in 2017 as follows. 

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

ความก้าวหน้าในปี 2560
Progression in 2017
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2. การเพิ่มการให้บริการแบบดิจิทัล (Digital Channel)
 บริษัทฯ ได้เพิ่มกำรให้บริกำรลูกค้ำให้สำมำรถเข้ำดูรำยละเอียดกรมธรรม์ของตนเองส�ำหรับลูกค้ำที่ซื้อผ่ำนช่องทำงดิจิทัล ท�ำให้ทรำบถึงผลประโยชน์ 
 ในกรมธรรม์ท่ีลูกค้ำได้ซื้อไว้กับทำงบริษัทฯ ท้ังหมด เพ่ือรองรับ e-Policy ตำมข้อก�ำหนดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบ 
 ธุรกิจประกันภัย ในกำรจัดท�ำรูปแบบกรมธรรม์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดิจิทัล นอกจำกนี้ได้เพิ่มควำมสะดวกในกำรต่ออำยุ หรือ 
 กำรซื้อประกันภัยเพ่ิม โดยลูกค้ำไม่จ�ำเป็นต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกคร้ัง ท�ำให้เกิดควำมสะดวก และง่ำยต่อกำรท�ำธุรกรรมออนไลน์เป็นอย่ำงมำก 
 นอกจำกนี้ได้จัดตั้งหน่วยงำนดูแลลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดิจิทัล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วต่อกำรให้บริกำรลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดิจิทัลที่จะมีปริมำณเพิ่มมำก 
 ขึ้นในอนำคต

3. โครงการ Data Analytics
 บริษัทฯ ได้ศึกษำและท�ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โมเดลกำรพยำกรณ์ (Predictive Model) เพื่อวิเครำะห์ข้อมูลลูกค้ำในด้ำนต่ำงๆ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ 
 ตำ่งๆ เช่น ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อเข้ำใจควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงแท้จริง และกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรง 
 ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำที่แตกต่ำงกันในแต่ละกลุ่ม

4. การศึกษาระบบกระบวนการทำางานอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation)
 บริษัทฯ ได้ศึกษำระบบกระบวนกำรท�ำงำนอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์ (Robotic Process Automation) เพ่ือให้กำรท�ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 และลดต้นทนุกำรด�ำเนนิงำนในอนำคต โดยระบบดงักล่ำวจะชว่ยรองรบักำรท�ำงำนทีม่ีลกัษณะกำรท�ำงำนในรปูแบบมำตรฐำน มีกระบวนกำรท�ำงำน 
 ชัดเจน โดยหุ่นยนต์ดังกลำ่วเป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยท�ำงำนแทนมนุษย์ ท�ำให้สำมำรถท�ำงำนได้ตลอดระยะเวลำ 24 ชั่วโมง มีควำมแม่นย�ำ 
 ในกำรท�ำงำน 100% เพ่ือรองรบักับปรมิำณงำนทีมี่เพ่ิมมำกขึน้ในอนำคคต กำรศกึษำนีจ้ะเร่ิมศกึษำโครงกำรต่ำงๆ จำกแต่ละหน่วยงำนภำยในองค์กร 
 และเลือกบำงโครงกำรขึ้นมำศึกษำเพื่อเป็นโครงกำรน�ำร่อง หลังจำกนั้นจึงจะขยำยผลกำรศึกษำไปยังโครงกำรอื่นๆ ต่อไป

5. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในกระบวนการทำางานแบบลีน (Lean Process)
 เครือ่งมอื Lean Process นีไ้ด้ใช้ในกำรลดต้นทุน ลดกระบวนกำรท�ำงำนทีซ่�ำ้ซ้อน และเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรบริกำรอย่ำงมปีระสทิธิภำพมำกยิง่ข้ึน  
 สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงต่อเนือ่งในหน่วยงำนปฏบิตังิำน โดยสร้ำงกระบวนกำรเพิม่ประสทิธิภำพด้วยเครือ่งมือนีใ้ห้เป็นกระบวนกำรท�ำงำนทีย่ั่งยืนในบรษิทัฯ 
  ส่งผลให้ลูกค้ำได้รับกำรบริกำรที่ดีเพิ่มขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง

6. เพิ่มบริการรับค่าสินไหมทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ (Claim 4 Cash) 
 วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเข้ำถึงลูกค้ำทั่วประเทศได้แม้ลูกค้ำไม่ม ี
 บัญชีธนำคำร โดยบริษัทฯ มีกำรเพิ่มช่องทำงกำรรับค่ำสินไหมทดเเทนเป็นเงินสด จำกโครงกำร MTI Claim 4 Cash ผ่ำนช่องทำงเคำน์เตอร ์
 เซอร์วิสภำยในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งมีสำขำมำกกว่ำ 10,000 สำขำทั่วประเทศ ผู้เอำประกันภัยสำมำรถใช้บริกำร MTI Claim 4 Cash เพ่ือรับ 
 คำ่สินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.)

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • P.A. Top Trio
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล แบ่งออกเป็นแบบรำยเดี่ยว และครอบครัว (ผู้เอำประกันภัยและคู่สมรส ผู้เอำประกันภัย คู่สมรส และบุตร) 
  มีควำมคุ้มครองดังนี้
   1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุท่ัวไป (รวมกำรถูกฆำตกรรม/ 
    ท�ำร้ำยร่ำงกำย)
   2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงในวันหยุดรำชกำร และเสำร์-อำทิตย์
   3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรแข่งกีฬำอันตรำย
   4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
   5. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทั่วไป (รวมกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยรำ่งกำยและกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์)
   6. ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล (รวมกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำยและกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์)
   7. ผลประโยชน์ค่ำแพทย์เฉพำะในกำรผ่ำตัดท�ำกำรศัลยกรรมใบหน้ำ อันเกิดจำกอุบัติเหตุ
   8. ผลประโยชน์เงนิชดเชยรำยได้รำยวนั กรณีรกัษำตวัเป็นผูป่้วยใน ในประเทศไทย หรอืในต่ำงประเทศ (รวมกำรถกูฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย 
    และกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์) สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
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2. Expanding Digital Channel
 The Company’s services have been improved that the customers of Digital Channel can access to all of their policy information.   
 This will support e-Policy and comply with the regulations set by the Office of Insurance Commission on issuing e-Policy for the  
 customers through digital channel.  In addition, the customers will be more convenient when they want to renew or purchase more 
 insurance policies as they do not need to re-key information.  Therefore, the online transaction has been simplified.  Moreover, to 
 support more digital transactions & services in the nearest future, a digital unit has been set up as to provide promptness and  
 conveniences to customers.

3. Data Analytics Project
 The Company has studied and analyzed customer data using “Predictive Model” to analyze customer data in various areas in order 
 to understand the customers.  Result of the analysis will be utilized for product development such as motor insurance and personal 
 accident insurance to meet different needs of the customers.

4. Study on Robotic Process Automation
 The Company has studied robotic process automation system in order to improve work efficiency and reduce operating costs. This 
 system will support routine work operation that is in standardized format and process. This robotic process is a computer software 
 that assists humans and can work for 24 hours with 100% accuracy.  To be prepared for the increasing workload the Company has 
 started to explore the projects from various departments within the organization and some of them will be selected to study 
 as pilot projects.  Later, more projects will be further explored and studied.

5. Continuous and Sustainable Improvement of Lean Process
 Lean Process is a tool used to reduce costs and wastes and ensure quick and more efficient services.  Lean Process has been  
 continuously conducted in the Company by creating an optimization process with this tool as a sustainable working process.   
 As a result, the customers will receive better services from the Company.

6. Expanding of Claim Service Counters Nationwide (MTI Claim 4 Cash)
 The Company has expanded its claim payment channels under the project called “MTI Claim 4 Cash” through counter services in 
 7-Eleven which has more than 10,000 branches across the country.  The purpose of this project is to efficiently provide quick claim  
 payment service and the services can reach every local customer in Thailand, even some customers who do not have bank accounts. 
 The insured can use MTI Claim 4 Cash service to receive claim payment, currently available for personal accident insurance claim  
 (P.A.).

7. Product Development
 • P.A. Top Trio
  This personal accident insurance is designed for both individual and family (the insured and spouse, or the insured, spouse  
  and child).  The coverage is as follows:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident (including murder or assault)
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident that occurs during public holiday  
    and weekend
   3. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from hazardous sport competition
   4. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   5. Loss of life from accident (including murder or assault and riding on or traveling by motorcycle)
   6. Medical expense for accident (including murder or assault and riding on or traveling by motorcycle)
   7. Facial surgery fee due to injury caused by accident
   8. Daily income compensation in case of being hospitalized as an inpatient for up to 365 days (per occurrence) due to  
    injury caused by accident both in Thailand and overseas (including murder or assault and riding on or traveling by  
    motorcycle)
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 • P.A. Topping
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ที่สำมำรถเลือกซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมได้ อีกทั้งซื้อควำมคุ้มครองเพิ่มเติมให้บุตรได้มีควำมคุ้มครอง ดังนี้
  แผนประกันภัยหลัก มี 4 หมวดดังนี้
   1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่วไป
   2. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
   3. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย
   4. ผลประโยชน์กำรรักษำพยำบำล (รวมกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยรำ่งกำยและกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์)

  แผนประกันภัยเสริมส�าหรับความคุ้มครองมะเร็ง มี 2 หมวดดังนี้
   1. ข้อตกลงคุ้มครองโรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive Cancers)
   2. ผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำลต่อเนื่องเป็นรำยเดือนโรคมะเร็งระยะลุกลำม (Invasive Cancer)

  แผนประกันภัยเสริมส�าหรับความคุ้มครองเงินชดเชยรายได้ มี 2 หมวดดังนี้
   1. ข้อตกลงคุ้มครองกำรชดเชยรำยได้ขณะเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล ในฐำนะผู้ป่วยในเนื่องจำกกำรบำดเจ็บหรือกำรเจ็บป่วย
   2. ข้อตกลงคุ้มครองผลประโยชน์กำรชดเชยรำยได้ขณะเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำลในฐำนะผู้ป่วยในเนื่องจำกอุบัติเหตุ

 • Care 4 (Four) You
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพเฉพำะโรค ซึ่งมีควำมคุ้มครองดังนี้
   1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่วไป (รวมกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย)
   2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   3. กำรชดเชยรำยได้ระหว่ำงกำรเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำลจำกอุบัติเหตุ รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   4. ค่ำรักษำพยำบำลกรณีผู้ป่วยในจำกกำรเจ็บป่วยเฉพำะโรคที่ระบุ
   5. คำ่รักษำพยำบำลกรณีผู้ป่วยนอกจำกกำรเจ็บป่วยเฉพำะโรคที่ระบุ

 • Lady Care
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพเฉพำะโรค มี 2 แบบให้เลือก (แบบละ 3 แผน) แบ่งเป็น มีควำมคุ้มครองโรคมะเร็ง และไม่มีควำมคุ้มครอง 
  โรคมะเร็ง มีควำมคุ้มครอง ดังนี้
   1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่วไป 
   2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย
   3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   4. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรส้ินเชิง (อ.บ.1) ที่เกิดขึ้นในวันหยุดรำชกำรประจ�ำปี
   5. กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุทั่วไป รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   6. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีต้องท�ำศัลยกรรมบนใบหน้ำ หน้ำอก หรือสะโพกอันเนื่องมำจำกอุบัติเหตุ (รวมอุบัติเหตุขณะขับข่ี 
    หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์)
   7. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญกรณีผู้เอำประกันภัยถูกข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ

  แผนประกันภัยเสริมส�าหรับความคุ้มครองมะเร็ง มี 2 หมวดดังนี้
   1. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญเมื่อได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์เป็นครั้งแรกว่ำเป็นโรคมะเร็ง
   2. ผลประโยชน์เงินปลอบขวัญเมื่อได้รับกำรวินิจฉัยจำกแพทย์เป็นครั้งแรกว่ำเป็นโรคมะเร็งเต้ำนม มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก หรือมะเร็ง 
    ปำกมดลูก

  มีความคุ้มครองเพิ่มเติมส�าหรับบิดา/มารดา/คู่สมรส/บุตร ของผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ดังนี้
   1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่วไป
   2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย
   3. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่ /โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   4. กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุทั่วไป รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
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 • P.A. Topping
  This personal accident insurance offers an optional extra coverage.  The insured can also buy for additional coverage for a child.
  The standard plan provides the following coverage:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   3. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from murder or assault
   4. Medical expense for accident (including murder or assault and riding on or traveling by motorcycle)

  The additional plan for cancer protection provides the following coverage:
   1. Invasive cancer
   2. Monthly income compensation due to invasive cancer

  The additional plan for income compensation benefit provides the following coverage:
   1. Income compensation in case of being hospitalized as an inpatient due to accident or sickness
   2. Income compensation in case of being hospitalized as an inpatient due to accident

 • Care 4 (Four) You
  Care 4 (Four) You is an insurance plan for accident and specific illness which provides the following coverage:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident (including murder or assault)
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   3. Income compensation in case of being hospitalized as an inpatient due to injury caused by accident and riding on 
    or traveling by motorcycle
   4. Medical expense in case of being hospitalized as an inpatient due to specific illness
   5. Medical expense in case of being hospitalized as an outpatient due to specific illness

 • Lady Care
  This insurance plan for accident and specific illness offers two options for the insured, with or without cancer protection.   
  The coverage is as follows:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from murder or assault
   3. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   4. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability (P.A.1) from accident that occurs during  
    public holiday
   5. Medical expense for accident (including riding on or traveling by motorcycle)
   6. Compensation benefit in case the insured is required to have facial, breast or hip surgery due to injury caused by accident  
    (including riding on or traveling by motorcycle)
   7. Compensation benefit in case of rape

  The additional plan for cancer protection provides the following coverage:
   1. Compensation benefit if being firstly diagnosed with cancer by a physician
   2. Compensation benefit if being firstly diagnosed with breast cancer, ovarian cancer, uterine cancer or cervical cancer by  
    a physician

  There is an additional plan for the insured’s parent (father/mother), spouse or child (only 1 person).  The coverage is as follows:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from murder or assault
   3. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   4. Medical expense for accident (including riding on or traveling by motorcycle)
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 • เมืองไทย We Care
  แผนประกันภัยอุบัติเหตุ มีทั้งรำยเด่ียวและแบบครอบครัว มีควำมคุ้มครอง ดังนี้
   1. กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จำกอุบัติเหตุทั่วไป
   2. กรณีเสียชีวิต ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง ขณะโดยสำรยำนพำหนะสำธำรณะทั่วโลก
   3. กรณีเสียชีวิต ทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง ขณะขับขี่/โดยสำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
   4. กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียอวัยวะ สำยตำหรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง จำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
   5. ค่ำรักษำพยำบำล จำกอุบัติเหตุทั่วไป
   6. ค่ำรักษำพยำบำล จำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   7. เงินชดเชยรำยวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยำบำล จำกอุบัติเหตุทั่วไป
   8. เงินชดเชยรำยวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยำบำล จำกกำรขับขี่/โดยสำรรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
   9. เงินชดเชยรำยวันกรณีเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยำบำล จำกกำรขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์

 • P.A. SAVE & SAFE 
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรำยเดี่ยว โดยมีควำมคุ้มครองดังนี้
   1. กำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ สำยตำ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกอุบัติเหตุทั่วไป 
   2. กำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ สำยตำ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยรำ่งกำย
   3. กำรเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้ำ สำยตำ และทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำกกำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   4. คำ่รักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุทั่วไป รวมอุบัติเหตุเหตุขณะขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์

 • ประกันภัยการขยายระยะเวลารับประกันของผู้ผลิตรถยนต์ (ส�าหรับผู้ใช้รถยนต์)
  ประกันภัยระยะเวลำกำรรับประกันของผู้ผลิตแบบระบุประเภทอะไหล่ที่ได้รับควำมคุ้มครอง ได้แก่
   1. เครื่องยนต์
   2. ระบบเกียร์
   3. ชุดเพลำหน้ำและชิ้นส่วนภำยในเส้ือเพลำที่หล่อลื่นโดยสำรหล่อลื่น
   4. ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
   5. ระบบระบำยควำมร้อนของเครื่องยนต์
   6. ระบบไฟฟ้ำ
   7. ระบบบังคับเลี้ยว
   8. ระบบกันสะเทือนหนำ้และหลัง
   9. ระบบเบรก
   10. ระบบปรับอำกำศและท�ำควำมร้อน
   11. ระบบฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิงและควบคุมมลภำวะ
   12. ระบบเชื้อเพลิง (ดีเซลและเบนซิน)
   13. ระบบควำมปลอดภัย

 • ประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม “เมืองไทย SMEs CARE”
  ประกันภัยธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม แบ่งควำมคุ้มครองเป็น 3 หมวดดังนี้
   1. อำคำร ทรัพย์สินในอำคำร สต็อกสินค้ำ ที่ได้รับควำมเสียหำยจำกไฟไหม้ ฟ้ำผ่ำ ระเบิด ภัยเนื่องจำกน�้ำ กำรถูกชนโดยยำนพำหนะ  
    อำกำศยำน ลมพำยุ แผ่นดินไหว อุบัติเหตุต่ำงๆ อุปกรณ์ไฟฟำ้เสียหำยจำกไฟฟำ้ลัดวงจร โจรกรรม
   2. กำรสูญเสียทำงกำรค้ำ และค่ำเช่ำอำคำร กรณีได้รับควำมเสียหำยจำกสำเหตุที่คุ้มครองในหมวด 1 จนไม่สำมำรถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้
   3. ควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก กรณีบุคคลภำยนอกได้รับควำมเสียหำย (รำ่งกำยและทรัพย์สิน) จำกกำรเข้ำมำในสถำน 
    ประกอบธุรกิจของผู้เอำประกันภัย
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 • Muang Thai We Care
  Muang Thai We Care is an accident insurance designed for both individual and family.  The coverage is as follows:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident
   2. Loss of life and permanent total disability while traveling by public transportation vehicle worldwide
   3. Loss of life and permanent total disability while driving or traveling by car
   4. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   5. Medical expense for accident 
   6. Medical expense for accident from riding on or traveling by motorcycle
   7. Daily compensation benefit in case of being hospitalized as an inpatient due to accident
   8. Daily compensation benefit in case of being hospitalized as an inpatient due to injury caused by driving or traveling by car
   9. Daily compensation benefit in case of being hospitalized as an inpatient due to injury caused by riding on or traveling 
     by motorcycle

 • P.A. Save & Safe
  This personal accident insurance is designed as an individual plan.  The coverage is as follows:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from accident
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from murder or assault
   3. Loss of life, dismemberment, loss of sight, or permanent total disability from riding on or traveling by motorcycle
   4. Medical expense for accident (including riding on or traveling by motorcycle)

 • Car Manufacturer’s Warranty Renewal Insurance (For Car Driver)
  The insurance for a car manufacturer’s warranty renewal for a car driver provides the coverage on the specified spare parts  
  as follows:
   1. Engine
   2. Transmission system
   3. Front drive shaft and internal lubricated parts
   4. Four-wheel-drive system
   5. Cooling system
   6. Electrical system
   7. Steering system
   8. Suspension system
   9. Braking system
   10. Air conditioning and heating system
   11. Fuel injection and emission control system
   12. Fuel system
   13. Safety system

 • Muang Thai SMEs Care
  The insurance for small and medium enterprises or SMEs’ business provides the following coverage:
   1. Damage to building, properties inside building and stock of products caused by fire incident, lightning, explosion,  
    water damage, collision with vehicle or aircraft, windstorm, earthquake, damage to electrical appliance caused  
    by short circuit and burglary
   2. Commercial loss and the rent for building in case the business can not be conducted due to the aforementioned damage
   3. Third party liability (body injury and property damage) due to entering the insured’s business site
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 • Happy P.A.
  ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลรำยเด่ียว ซึ่งมีควำมคุ้มครองดังนี้
   1. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ กำรรับฟัง 
    เสียงหรือพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำก 
    อุบัติเหตุทั่วไป รวมกำรถูกฆำตกรรม/ท�ำร้ำยร่ำงกำย
   2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ (มือ เท้ำ) สำยตำ กำรรับฟัง 
    เสียงหรือพูดออกเสียง หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิงจำก 
    กำรขับขี่/โดยสำรรถจักรยำนยนต์
   3. กำรรักษำพยำบำลจำกอุบัติเหตุทั่วไป รวมอุบัติเหตุ 
    ขณะขบัขี/่โดยสำรรถจกัรยำนยนต์และกำรถกูฆำตกรรม 
    หรือถูกท�ำร้ำยร่ำงกำย

 • Health Protection
  ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพส่วนบุคคล มี 4 แผนให้เลือก  
  โดยในแต่ละแบบแบ่งควำมคุ้มครองออกเป็น 3 ส่วนคือ
   1. ค่ำรักษำพยำบำลกรณีผู ้ป่วยใน (จำกอุบัติเหตุและ 
    เจ็บป่วย): คุ้มครอง
    • ค่ำห้อง ค่ำอำหำร และค่ำบริกำรพยำบำล 
    • ค่ำห้อง ICU และพยำบำล 
    • ค่ำรักษำพยำบำลทั่วไป
    • ค่ำธรรมเนียมแพทย์ผ่ำตัด/วิสัญญีแพทย์
    • ค่ำธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้ และค่ำปรึกษำแพทย์ 
       ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะโรค
   2. ค่ำรักษำพยำบำลกรณีผู้ป่วยนอก (จำกอุบัติเหตุและ 
    เจ็บป่วย)
   3. กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.1)

 • Smile Cancer Plus 
  ประกันภัยโรคมะเร็งแบบเหมำจ่ำย มีควำมคุ้มครองดังนี้
   1. เงนิชดเชยแบบเหมำจ่ำย (เพิม่ทนุในปีที ่2 4 6) โรคมะเรง็ 
    ทุกชนิดทุกระยะ (ไม่คุ้มครองมะเร็งผิวหนัง)
   2. กำรจ่ำยเงนิค่ำทดแทนเพ่ิมเตมิเพ่ือช่วยเหลอืบรรเทำภำระ 
    ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลอันเนื่องมำจำกกำร 
    เจ็บป่วย ด้วยโรคมะเร็ง

 • Happy P.A.
  This personal accident insurance provides the following  
  coverage:
   1. Loss of life, dismemberment, loss of sight, hearing  
    or speech or permanent total disability from accident  
    (including murder or assault)
   2. Loss of life, dismemberment, loss of sight, hearing  
    or speech or permanent total disability from riding  
    on or traveling by motorcycle
   3. Medical expense for accident (including riding on  
    or traveling by motorcycle, murder or assault)

 • Health Protection
  This personal accident and health insurance offers a choice 
  of 4 plans.  Each plan provides the following coverage:
   1. Medical expense in case of being hospitalized as  
    an inpatient due to accident and illness
    • Non-intensive care room, food and nursing service
    • Intensive care unit (ICU) room and nursing service
    • Hospital general expenses
    • Surgeon’s fee/anesthesiologist fee
    • Doctor visit fee and special consultant fee
   2. Medical expense in case of being hospitalized as  
    an outpatient (due to accident and illness)
   3. Personal accident insurance (P.A.1)

 • Smile Cancer Plus
  This cancer insurance provides the coverage as follows:
   1. Lump sum compensation benefit (increased sum 
    insured in 2nd, 4th and 6th policy year) for all types  
    of cancer in every stage (excluding skin cancer) 
   2. Additional compensation benefit to ease the cost  
    burden of hospitalization due to illness caused  
    by cancer

048 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



ความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน
Corporate Social Responsibilities for Sustainability

นับแต่เริ่มการด�าเนินกิจการ ในปี 2551 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้วางแนวทางการประกอบกิจการว่าจะเป็นธุรกิจภาคเอกชน 
ที่ค�านึงถึงความส�าคัญของการเกื้อกูลระหว่างองค์กรและสังคม บริษัทฯ น�าเสนอให้การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นพันธสัญญาหน่ึงท่ีประกาศ 
ไว้อย่างชัดเจนว่า “ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม” ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินกิจการ บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแนวทาง
การด�าเนินงานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2554 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดต้ังคณะท�างานกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมนโยบายการ 
จัดท�าโครงการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่างไรก็ดี เม่ือสภาวการณ์ของสังคมเปล่ียนไป บริษัทฯ  
ได้ตระหนักถึงความเกี่ยวพันกันระหว่างธุรกิจและความอยู่ดีมีสุขของสังคม ซึ่งล้วนเก่ียวโยงและต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และเพ่ือวางแนวทาง 
การด�าเนินกิจกรรมดังกล่าวให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการจัดท�านโยบาย “ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กร 
อย่างย่ังยืน” ในปี 2557 พร้อมท้ังได้ปรับเปล่ียนโครงสร้างของ “คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน” 
เพื่อวางรากฐานของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมให้เข้าไปอยู่ในทุกภาคส่วนของการด�าเนินกิจการ และเกี่ยวพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มอย่างครอบคลุม

After the merging in 2008, Muang Thai Insurance Public Company Limited has set a guideline to conduct its business that the 
Company is a private sector that has been aware of the importance of reliability between organization and society.  The Company 
sets the corporate social responsibility as one of its mission “Commit to Corporate Governance and Social Responsibility” through 
out the duration of its operation.  The Company has regularly adjusted the guideline on corporate social responsibility according 
to the change of society. 

In 2011, Muang Thai Insurance Public Company Limited has set up a corporate social responsibility working team (CSR) with an 
objective to promote projects that support social responsibility activities. However, when circumstances of the society change, 
the Company is aware of involvement between business and social situation as they are connected and depend on each other.  
To set clear guideline for such activities, the Company has established a “Corporate Social Responsibility for Sustainability” policy 
in 2014 and it has changed a structure of the corporate social responsibility working team in order to instill social responsibility 
attitude in all parts of the business and all stakeholders. 
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กลยุทธ์ 3G+

บริษัทฯ ด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมตำมกลยุทธ์ 3G+ คือ Good People, 
Good Business, Good Society กล่ำวคอืกำรให้ควำมส�ำคญักบัทรพัยำกร
มนุษย์เพื่อสร้ำงธุรกิจท่ีเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมสร้ำงสังคมที่
แข็งแกร่งเคียงข้ำงกัน 

จำกกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้ำนดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ผสำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อขับ
เคลือ่นกำรเตบิโตของบรษัิทฯ ควบคูกั่บกำรมีส่วนร่วมรบัผิดชอบต่อสงัคม 
โดยเชื่อมโยงมิติในดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ำด้วยกัน ผำ่น
นโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ 

เป้าหมาย:
การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
ควบคู่กับการมีจิตสาธารณะ 

Goal:
Developing quality staff who

has a public mind 

กิจกรรม:
จิตอาสา เมืองไทยประกันภัย

Activity:
Muang Thai Volunteers

Good People Good Business Good Society

เป้าหมาย:
การส่งเสริมและสนับสนุน

กระบวนการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ที่ค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาล

และการด�าเนินกิจการที่ดี 
Goal:

To promote and support the 
Company’s operation under the good 

corporate governance

กิจกรรม:
การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติ

ในการป้องกันและขจัดการทุจริต
ของบริษัทฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประกันภัยที่หลากหลาย
นวัตกรรมเพื่อตอบสนอง

การให้บริการด้วยความใส่ใจ
ชีวิตผู้พิการไทย

Activity:
Trainings about policies and

guidelines to prevent and eliminate 
corruptions in the Company,

to develop a variety of insurance
products and innovations

“ความรับผิดชอบต่อสังคม
เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

“Corporate Social Responsibilities for Sustainability”

เป้าหมาย:
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อน
ความรับผิดชอบต่อสังคม

สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
Goal:

To be part of social responsibility
contribution to develop

sustainable society 

กิจกรรม:
โครงการอาสาสมัครแพทย์

พยาบาล จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการไทย

Activity:
American doctor and nurse

volunteer program, Project on
supporting and developing quality

of life for persons with disability

3G + Strategy

The Company conducts social responsibility activities based on its 
3G+ strategy: Good People, Good Business, Good Society.  This 
strategy focuses on human resources that help building a strong 
business, together with creating a strong society

According to the aforesaid strategies, the Company has integrated 
its with social responsibility by connecting economic dimension, 
social dimension and environmental dimension together through 
the Company’s policies and guidelines.  
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Brand Communication Policy

A “Brand” is not just an abstract word, nor a logo. It refers to experiences, acknowledgement and recognition of the consumers through 
communications on all channels.  Good brand communication will positively affect a market share or a decision to choose products and 
services of the Company rather than just a price comparison.

The Company is aware of the importance of increasing brand value through brand creation and communication under the same direction 
to enhance brand capability and strength, by establishing brand communication strategy which is different and distinctive.  It will set a 
framework for every unit in the Company to follow.  A personality of the brand that the Company aims to present to very stakeholders is a 
woman, a man aged 31-35 years old who is creative, modern, and sincere, has good knowledge in the business and technology savvy 
skill, loves to help others and has and adheres to the ethics.

In addition, good brand communication is able to add value to the organization and win the customers’ hearts.  Therefore, the Company 
has committed to provide good experiences for and assist the customers and related parties, like a close friend who is always there and 
inspires each other in every moment of life.

นโยบายด้านการสื่อสารแบรนด์

เนื่องจำกแบรนด์เปรียบเสมือนนำมธรรมท่ีมีควำมหมำยมำกกว่ำแค่ตรำสัญลักษณ์ 
แต่หมำยรวมถึงประสบกำรณ์กำรรับรู้และกำรจดจ�ำองค์กรในสำยตำของผู้บริโภค
ผ่ำนกำรสื่อสำรในทุกช่องทำง ซึ่งกำรสื่อสำรแบรนด์ที่ดีจะส่งผลต่อส่วนแบ่งทำงกำร
ตลำด หรือกำรพจิำรณำตัดสินใจเลือกใช้สินค้ำและบริกำรขององค์กรมำกกว่ำแคก่ำร
เปรียบเทียบรำคำ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) เห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรเพิ่มมูลค่ำ
แบรนด์ ผ่ำนกำรสร้ำงและกำรสื่อสำรแบรนด์ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพและควำมเข้มแข็งของแบรนด์ด้วยกำรก�ำหนดกลยุทธ์กำรสื่อสำรแบรนด์ให้
มคีวำมแตกต่ำง และมจีดุยืนทีช่ดัเจน เพือ่ให้กำรวำงกรอบกำรด�ำเนินงำนของทกุส่วน
งำนภำยในองค์กรด�ำเนินไปในทิศทำงเดียวกัน โดยบุคลิกภำพของแบรนด์ที่บริษัทฯ 
ต้องกำรส่งต่อไปยงัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกกลุม่ คอื ควำมเป็นผูห้ญงิ ผูช้ำย อำยรุะหว่ำง 
31-35 ปี มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทันสมัย มีควำมรอบรู้ เชี่ยวชำญในงำนธุรกิจ เขำ้ถึง
เทคโนโลยี จริงใจ ชอบช่วยเหลือสังคม และมีจริยธรรม

นอกจำกนี้ กำรสื่อสำรแบรนด์ที่ดีต้องสำมำรถเพิ่มมูลค่ำให้กับองค์กร และสำมำรถ
ครองใจผู้บริโภคได้ ดังนั้น บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) จึงตั้งมั่นที่จะ
มอบประสบกำรณ์ที่ดี พร้อมให้ควำมช่วยเหลือแก่ลูกค้ำและทุกคนที่เกี่ยวข้อง เสมือน
เพื่อนสนิทที่คอยร่วมทุกข์ร่วมสุข และร่วมสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่กันในทุกช่วงเวลำ
ของชีวิต
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มิติด้านเศรษฐกิจ

บริษัทฯ วำงแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่ำงรอบด้ำน ตลอดจนมีกำรก�ำหนด
กลยุทธ์กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ กำรพัฒนำกำรให้บริกำร และช่องทำงในกำรเข้ำถึงลูกค้ำให้สอดคล้องกับวิถีกำรด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค เพ่ือส่งเสริมให้บริษัทฯ ยังคงไว้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีอัตรำกำรเติบโตที่เพ่ิมข้ึนจำก
กำรสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยในซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) และ 
เป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงมีประสทิธภิำพ เพือ่รองรับสถำนกำรณ์กำรแข่งขันทำงธรุกจิ กำรออกผลติภัณฑ์ทีส่ำมำรถตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี กำรปลูกจิตส�ำนึกให้พนักงำนท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ มีใจรัก 
ในกำรให้บริกำร รวมทั้งมีกำรบริหำรจัดกำรด้วยควำมโปร่งใส เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลของบริษัทฯ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำและผู้มี
ส่วนได้เสียอยำ่งเป็นธรรม

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ได้มกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรควบคมุภำยในและได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) เพ่ือท�ำหน้ำทีใ่นกำร
สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน (Internal Control) กำรสอบทำนกำรปฏบัิตติำมกฎ ข้อบังคับของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงำนก�ำกบั
ของทำงรำชกำร และกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ อย่ำงเหมำะสม โดยได้ด�ำเนินกำรพจิำรณำคดัเลอืกเสนอแต่งต้ังบคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระ
มำเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน ทบทวนกำรลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
ฐำนะทำงกำรเงิน และควำมมั่นคงของบริษัทฯ ตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี โดยให้รำยงำนทันทีต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ได้มกีำรจัดตั้งฝำ่ยตรวจสอบภำยใน (Internal Audit Department) ซึ่งเปน็หน่วยงำนอิสระรำยงำนตรงตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำที่
สอบทำนกำรปฏบิติังำนและระบบกำรควบคมุภำยในในองค์กร เพ่ือให้เกิดควำมมัน่ใจในกำรปฏบัิตงิำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลตำมเป้ำหมำย
ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้ โดยบริษัทฯ จะต้องมีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกิจกรรม
ควบคุมท่ีเพียงพอ กำรน�ำข้อมลูสำรสนเทศและกำรสือ่สำรมำพฒันำได้ตำมมำตรฐำน กำรก�ำหนดให้มกีำรตดิตำมและประเมนิผลเพ่ือน�ำมำปรับปรงุแก้ไข
ภำยในระยะเวลำที่เหมำะสม และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในกำรปฏิบัติงำน ลดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่งเป็นรำกฐำนส�ำคัญของกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

ที่ผำ่นมำบริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีที่สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และกฎบัตร
ของคณะกรรมกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยั่งยืน นอกเหนือจำกกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
ภำยใต้หลักจริยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้ควำมคุ้มครองและรักษำสิทธิต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่แข่ง เจ้ำหนี้ คู่คำ้ 
และสังคม ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ดังนี้

1.	ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยจะสร้ำงมูลค่ำเบี้ยประกันและผลก�ำไรให้สูงข้ึน 

  อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นพันธกิจที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงกำรด�ำเนินงำนเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

2.	พนักงาน บริษัทฯ มีนโยบำยให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เป็นธรรมแก่พนักงำน และให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในสถำนที ่

  ท�ำงำนให้มีควำมปลอดภัย สะอำดและมีระเบียบเรียบร้อย โดยปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบังคับตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด

3.	ลูกค้า บริษัทฯ ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตำมสัญญำกับลูกค้ำด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต สร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีดี ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ และให้กำร 

  บริกำรที่ดี เพื่อควำมพึงพอใจของลูกคำ้

4.	คู่แข่ง บรษิทัฯ ยึดมัน่ในกรอบกำรแข่งขนัทำงธรุกจิทีเ่ป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของกฎหมำย โดยมุง่เน้นกำรให้บรกิำรทีด่ ีมคีณุภำพ  

  และมีประสิทธิภำพ

5.	เจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติตำมเงื่อนไข และข้อตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำอย่ำงเคร่งครัด

6.	คู่ค้า บรษิทัฯ เลอืกใช้บรกิำรจำกคูค้่ำ โดยพจิำรณำจำกคณุภำพ และประสทิธภิำพของสนิค้ำ และกำรให้บรกิำรเป็นส�ำคญั บรษิทัฯ ด�ำเนินธุรกจิ 

  กับคู่ค้ำด้วยควำมเป็นธรรม และปฏิบัติตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำ และสัญญำที่ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่งครัด

7.	สังคม บริษัทฯ ด�ำเนินงำนด้ำนกิจกรรมเพื่อสังคมอยำ่งต่อเนื่องและจริงจัง โดยตระหนักดีถึงควำมรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมโดยรวม
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Economic Dimension

The Company has set the guideline according to the good corporate governance and concern about interest of stakeholders. Also, it 
has set a strategy for product design, service improvement and channels to reach customers in line with current business practices and 
behavior change of consumers.  This strategy will promote the Company, ensure stakeholder confidence and increase a growth rate with 
support of all stakeholders.

Good Corporate Governance
The Company has been aware of the importance of internal control which is a key mechanism for the good corporate governance and 
an essential tool for sound risk management, supporting business competition, product design that can meet needs of the customer 
and technology development.  Besides, the Company has instilled its staff to work with honesty, responsibility and service mindset and 
transparent management under the good corporate governance, at the same time, with regard to benefit of customers and stakeholders.

The Board of Directors has established an internal policy and set up an audit committee to review the internal control system and regulatory 
compliance of the Stock Exchange of Thailand or other government offices.  It also ensures sound risk management by selecting and  
appointing qualified and independent persons to be the Company’s auditors who review and give an opinion on financial statement reports, 
investment or any other transactions that may cause any loss to the Company financial status and stability. If any the auditors have any 
opinion on potential risk, it will be reported to the Board of Directors and shareholders.

Additionally, the Company has established an internal audit department which is an independent unit reporting directly to the audit  
committee. Its duty is to review the operations and internal control systems in the Company in order to ensure effective and efficient work 
operations under the Company’s goal.  Authorization of the internal audit department is must be defined clearly.  The risk management must 
be in acceptable level.  Internal control activities must be sufficient. Information and communication are developed under an acceptable 
standard.  Performance monitoring and evaluation are conducted and improved within a reasonable period of time.  It will create value for 
the performances and reduce costs which is a foundation of sustainable growth.

The Company has established a corporate governance policy according to the Corporate Governance Code 2017 (CG Code) for listed 
companies and the Board of Directors charter, in order to create sustainable business and build confidence for investors.  Also, the Company 
has set up a guideline according to a business ethics to protect and preserve the right of stakeholders such as shareholders, staff,  
customers, peers, creditors, business partners and society.  The guideline for the stakeholders is as follows:

1. Shareholder: The Company is committed to operate its business to maximize shareholder returns which the Company will continue to  

  add value to premiums and generate more profits, as it is the important mission, and it has disclosure information to the 

  shareholder with transparency and creditability.

2. Staff: The Company has a policy to provide appropriate benefits and welfares to its staff.  It has focuses on keeping environment  

  in the workplace safe, clean and tidy by strictly complying with the laws and labor laws.

3. Customer: The Company has honestly committed to its customers to create good products that meet needs of the customers and 

  provide excellent services to satisfy them.

4. Peer: The Company believes in fair competition under legal requirements by providing excellent, quality and efficient services. 

5. Creditor: The Company has strictly followed terms and conditions set forth in the contracts.

6. Business Partner: The Company selects its business partners based on quality and performance of products and services.  The Company  

  has conducted the business with its partners with fairness and strictly complied with commercial terms and conditions  

  in the contracts.

7. Society: The Company continues to work on social responsibility activities with a concern on the society. 
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นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
กำรทจุรติคอร์รปัชนัเป็นปัญหำส�ำคญัในระดบัประเทศเนือ่งจำกมผีลกระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมไทย ซึง่บริษทัฯ ให้ควำมส�ำคญักบักระบวนกำรป้องกนั
กำรทุจริต กำรฟอกเงิน และกำรก่อกำรร้ำย และได้ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ โดยมีนโยบำยไม่ยอมรับกำรทุจริตและกำรให้สินบนทุก 
รูปแบบ (Zero Tolerance of Corruption and Bribery) และเป็นแนวทำงที่บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ร่วมลง 
นำมสนับสนุนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชันผ่ำนสภำหอกำรค้ำไทยและสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ที่จะต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ต่อมำในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้มีกำรประกำศ “นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด 
(มหำชน) พ.ศ. 2558” เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ
ได้ตระหนักและร่วมกันต่อต้ำนคอร์รัปชันทุกรูปแบบภำยในองค์กร โดยมีเป้ำหมำยเพื่อเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรม ปลอด
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ

บริษทัฯ มีกำรประเมินควำมเสีย่งด้ำนกำรทจุรติ ตลอดจนก�ำหนดให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบท�ำหน้ำทีต่ดิตำมดแูลระบบกำรควบคมุภำยในและรำยงำน
ผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัฯ นอกจำกนีย้งัมหีน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง เช่น หน่วยงำนก�ำกบัและส่งเสริมบรรษทัภิบำลท�ำหน้ำทีส่่งเสริมให้ควำมรู้ 
แก่พนักงำน และมีกำรประเมินควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีกำรรำยงำนผลกำรประเมินให้คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง
พิจำรณำรับทรำบและด�ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม ในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้น�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตลอดจน 
สร้ำงควำมตระหนักให้แก่พนักงำนโดยจดัให้มกีำรฝึกอบรมให้ควำมรูเ้กีย่วกับนโยบำยและแนวทำงกำรปฏบิตัใินกำรป้องกนัและขจดักำรทจุรติของบริษทัฯ  
ให้แก่พนักงำน และผู้บริหำรทุกระดับ จ�ำนวน 1,090 คน ให้รับทรำบนโยบำย วิเครำะห์ควำมเสี่ยง และปัจจัยของบริษัทฯ ที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตทั้งใน
บริษัทฯ และนอกบริษัทฯ โดยจัดอบรมขึ้นทั้งในส�ำนักงำนใหญ่และส�ำนักงำนสำขำทั่วประเทศ ทั้งนี้ ผลกำรประเมินกำรฝึกอบรมนั้นได้รับกำรประเมินใน
ระดับดี นอกจำกนี้ยังก�ำหนดให้มีกำรจัดอบรมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชันไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมำ

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำรรณรงค์ให้มีกำรแจ้งช่องทำงกำรร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแสเมื่อพบกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ในองค์กร และมีแนวทำงกำรพิจำรณำข้อร้องเรียนอยำ่งเป็นระบบ ด้วยควำมโปร่งใส และเป็นธรรม โดยมีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนตำมระเบียบของ 
บริษัทฯ ตลอดจนกำรให้ควำมคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ร้องเรียน และมีบทลงโทษแก่ผู้กระท�ำผิดอย่ำงเหมำะสม ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อก�ำหนดทำง
กฎหมำย

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน	และการก่อการร้าย
บริษัทฯ เป็นสถำบันกำรเงินที่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระรำชบัญญัติป้องกันและ 
ปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. 2559 แม้ว่ำบริษัทฯ จะมีควำมเสี่ยงต�่ำ 
ต่อกำรเป็นแหล่งฟอกเงินหรือเกี่ยวข้องกับกำรกระท�ำควำมผิด แต่บริษัทฯ ก็มีโอกำสที่จะเป็นแหล่งฟอกเงิน หรือสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรรำ้ย 
ได้ เช่น กรณีท่ีลูกค้ำเป็นผู้กระท�ำควำมผิดมูลฐำนตำมท่ี ปปง. ก�ำหนด น�ำเงินที่ได้จำกกำรกระท�ำควำมผิดมำช�ำระค่ำเบ้ียประกันภัย หรือน�ำทรัพย์สิน 
ทีเ่กีย่วข้องกบักำรกระท�ำควำมผิดมำท�ำประกนัภยั เปน็ต้น ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงต้องจดัให้ลกูค้ำแสดงตนและตรวจสอบข้อเทจ็จรงิของลกูค้ำก่อนท�ำธรุกรรม
ทุกครั้ง รวมไปถึงกำรก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมำย ดังนี้
 1. นโยบำยหลกักำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรต่อต้ำนกำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่อีำนภุำพ 
   ท�ำลำยล้ำงสูง
 2. นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำง 
   กำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
 3. นโยบำยกำรรับลูกค้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่ 
   กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
 4. นโยบำยตรวจสอบภำยในเกี่ยวกับระบบปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำม 
   กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
 5. นโยบำยพัฒนำและปรับปรุงนโยบำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุน 
   ทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง

ข้อก�ำหนดกำรปฏิบัติตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจน้ี ได้รับกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ภำยในของบริษัทฯ เผยแพร่ผ่ำนสิ่งพิมพ์คู่มือจริยธรรมทำงธุรกิจ  
เพ่ือสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจให้แก่ผูบ้ริหำร และพนกังำนทกุคนในองค์กร ให้มหีลกัปฏิบตัเิป็นไปในทิศทำงเดยีวกนั รวมท้ังจดัอบรมพนกังำนใหม่ในหลกัสูตร
กำรปฐมนิเทศ เพื่อให้พนักงำนได้อำ่นท�ำควำมเข้ำใจ และลงนำมเพื่อรับทรำบถึงแนวนโยบำยดังกล่ำวมำโดยตลอด
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Anti-Corruption Policy
Corruption is a major problem of the Country and impact on the economy and society.  The Company has given the importance to a prevention 
measure on anti-corruption, money laundering and terrorism which have been carried on since the merging.  It will not accept any  
form of corruption and bribery (Zero Tolerance of Corruption and Bribery).  In 2012, the Company has signed the document to support 
the anti-corruption measure, both inside and outside the company, with the Thai Chamber of Commerce and the Thai Listed Companies 
Association.  Later, the Company has announced “Anti-Corruption Policy of Muang Thai Insurance Public Company Limited” in 2015 to 
the Board of Directors, Audit Committee, Risk Management Committee, as well as executives and staff of all levels to be aware of and 
collaborate against all forms of corruption in the Company under a goal to be an organization that is committed to conduct business with 
virtue and free of corruption of all forms.

The Company has regularly conducted fraud risk assessments.  The Audit Committee is responsible for overseeing the internal control 
system and reports to the Board of Directors.  There are some relevant agencies such as corporate governance unit that educate staff 
about corruption and conducts corruption risk assessment on an annual basis.  Results of the assessment will be reported to the relevant 
committees for their acknowledgment and taking appropriate action.  In 2016, the Company disclosed the Anti-Corruption Policy on its 
website.  Trainings are provided to educate and crate awareness among staff about the policy and guideline on preventing and eliminating 
corruption.  1,090 staff has acknowledged the policy, analyzed risks and factors that may cause corruption inside and outside the Company.  
Trainings held at headquarter and branches throughout the country.  Results of the training were at a good level.  In addition, training on 
the Anti-Corruption Policy has been part of the orientation program for new since the beginning of 2017.

A corruption prevention measure was set by the Company to promote a channel for complaints or to notify when staff encounters any 
corruption in the Company and to systematically handle complaints with transparency and fairness.  A committee is set for investigation 
according to regulations of the company, protection of whistleblowers and appropriate penalties for wrongdoer according to the company’s 
articles of association or the laws.

Anti-Money Laundering and Terrorism Prevention Policy
The Company is a financial institution that must comply with Anti-Money Laundering Act B.E. 2542 and Terrorism and Proliferation of  
Weapons of Mass Destruction Financing Act B.E. 2559.  Despite the Company has low risk of money laundering or involving with such offence, 
the Company might become a source of money laundering or financing of terrorism, such as a case where a customer is the offender, 
according to the Anti-Money Laundering Office, who pay a premium using laundering money or insured property used for committing such 
offence.  Therefore, the Company must request the customers to identify and verify of their information before every transaction. It has 
established a policy and practice according to the laws as follows.
 1. Main policy of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction
 2. Risk management policy according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation  
  of Weapons of Mass Destruction Act
 3. Know your customer policy according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation  
  of Weapons of Mass Destruction Act
 4. Internal audit policy concerning the operation system according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing  
  of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act
 5. Hiring and training policy according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation 
  of Weapons of Mass Destruction Act

The guideline for business ethics has been disclosed on the Company’s intranet and printed in to a handout.  This will share knowledge 
and build understanding for the Management and all staff in the Company under the same principle.  In addition, new staff will receive a 
training is during orientation program to make them understand and sign on the policy for acknowledgement.
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 6. นโยบำยกำรจ้ำงและกำรฝึกอบรมบุคลำกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร 
   สนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง
 7. นโยบำยส�ำหรบักำรประเมินและบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกำรฟอกเงนิ กำรสนบัสนนุทำงกำรเงนิแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวธุทีม่อีำนภุำพ 
   ท�ำลำยล้ำงสูง
 8. แนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำร 
   ก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง

นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมีกำรตรวจสอบรำยชื่อลูกค้ำกับรำยชื่อบุคคลเสี่ยง และบุคคลที่ถูกก�ำหนดตำมรำยชื่อที่ส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงินแจ้งมำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อนท�ำธุรกรรมทุกครั้ง เพ่ือเป็นกำรตระหนักให้เห็นควำมส�ำคัญในเร่ืองนี้ บริษัทฯ จึงมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยว
กับกฎหมำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่
มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูงแก่พนักงำนและผู้บริหำร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นควำมประสงค์ขอจัดฝึกอบรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำรอนุมัติหลักสูตรกำรฝึกอบรมของส�ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน

การบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินกิจการ
ในฐำนะท่ีบริษัทฯ เป็นองค์กรมหำชน กำรดูแลและบริหำรกิจกำรขององค์กรเพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้เอำประกันภัย ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่มี 
ส่วนเก่ียวข้องอ่ืนๆ กับบริษัทฯ ถือเป็นส่วนส�ำคัญของกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ และเป็นควำมรับผิดชอบท่ีจ�ำเป็นอย่ำงยิ่ง โดยนอกจำกกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรก�ำหนด 
มำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของธุรกิจประกันวินำศภัย พ.ศ. 2551 แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งอำจ 
ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยได้น�ำหลักกำรบริหำรเงินกองทุนตำมระดับควำมเสี่ยงมำใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีกำรก�ำหนด 
ระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ด้ำนเงินกองทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรรักษำระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำ 
ที่ประกอบกิจกำร และได้มีกำรจัดท�ำกำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเครำะห์เหตุกำรณ์ และกรณีต่ำงๆ ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนแล้วอำจ 
ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลกำรด�ำเนินงำน และเงินกองทุนของบริษัทฯ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรจ่ำยสินไหมรำยใหญ่ กำรเกิดมหันตภัย กำรขำดทุนจำก 
กำรลงทุน เป็นต้น แล้วน�ำผลจำกกำรศึกษำมำวำงแผน และปรับใช้ในกลยุทธ์กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์กำรรับประกัน กลยุทธ์กำร 
ประกันภัยต่อ และกลยุทธ์กำรลงทุน เป็นต้น

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนเงินกองทนุต่อเงินกองทนุท่ีต้องด�ำรงตำมกฎหมำยสงูกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
และส่งเสรมิกำรประกอบธรุกจิประกนัภัยก�ำหนด และผลกำรทดสอบภำวะวกิฤตทีไ่ด้จดัท�ำข้ึน สำมำรถสรุปได้ว่ำผูท้ีม่ส่ีวนเก่ียวข้องกับบริษทัฯ จะมัน่ใจได้
ว่ำระดบัเงนิกองทนุของบรษิทัฯ อยู่ในระดบัท่ีเพียงพอ และยงัคงสงูกว่ำระดบัทีก่ฎหมำยก�ำหนดไว้แม้ว่ำจะเกดิเหตกุำรณ์รุนแรงต่ำงๆ ตำมทีต่ัง้สมมตุฐิำนไว้

การบริหารจัดการเงินลงทุน 
นอกจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินกิจกำรแล้ว บริษัทฯ ยังค�ำนึงถึงกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุน โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำจะต้องลงทุนในสินทรัพย์
ลงทุนที่มีควำมมั่นคง มีสภำพคล่อง และได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมเสี่ยง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจำกเงินลงทุนอย่ำงสม�่ำเสมอไป
ยังผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พนักงำน ตลอดจนลูกค้ำ และคู่ค้ำที่จะได้รับกำรดูแลที่ดีจำกกำรน�ำรำยได้ที่ได้รับจำกกำรลงทุนมำใช้ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 
พัฒนำระบบกำรให้บริกำร และอื่นๆ

บริษัทฯ มีกรอบนโยบำยกำรลงทุน แผนกำรลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติในกำรลงทุน ซึ่งได้มีกำรทบทวนและทดสอบเพ่ือหำโครงสร้ำงของกำรลงทุนที่
เหมำะสม โดยค�ำนึงถึงผลตอบแทนเมือ่เปรยีบเทยีบกับควำมเสีย่ง มกีำรก�ำหนด Exposure Limit ส�ำหรบัแต่ละคูส่ญัญำ พร้อมเปรยีบเทียบผลกำรด�ำเนนิ
งำนกับแนวทำงกำรจัดสรรสินทรัพย์ที่ได้ก�ำหนดไว้ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจอื่นอย่ำง
ต่อเนือ่ง ทัง้นีก้รอบนโยบำยกำรลงทนุ แผนกำรลงทนุ และระเบียบวิธีปฏิบตัใินกำรลงทนุได้ถกูกลัน่กรอง ตรวจสอบ และพิจำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร
ลงทุน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกรรมกำรและผู้บริหำรในแต่ละคณะเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมรู้ควำม
สำมำรถในดำ้นกำรลงทุนและกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นอย่ำงดี
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 6. Development policy and policy revision according to the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism  
  and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Act
 7. Policy for assessing and managing risks of money laundering and financing of terrorism and procession of mass destruction weapons
 8. Guideline on compliance of the Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of 
  Mass Destruction Act

To be aware of this issue, the Company has checked the customers’ names with a list of people who are designated by Anti-Money Laun-
dering Office that they are listed in a risky group through electronic system before every transaction.  Trainings about the Anti Anti-Money 
Laundering, Countering Financing of Terrorism and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing Act were held for all staff and 
executives.

Risk Management Policy
The Company, as a public company, has focused on overseeing and managing business and building up confidence for insured, 
shareholder, investor and any related parties.  This is considered as essential part of its operation and a responsibly. In addition to risk 
management specified in the Notification of the Office of Insurance Commission on regulation, procedure and condition for determining 
minimum standard for insurance business risk management B.E. 2551.  Besides, the Company has various risk managements that may 
affect related parties, using Risk Based Capital Framework, Risk Appetite, stress testing to analyze events and scenarios that may have a 
negative impact on the Company’s performance and capital, for example, major claim payments, disaster, loss from investment, etc.  After 
that, results of the study will be used for planning and applying to the Company’s operational strategies such as underwriting strategy, 
reinsurance strategy and investment strategy.

As of December 31, 2017, the Company’s capital adequacy ratio required by the law was higher than the minimum requirement of the Office 
of Insurance Commission (OIC).  According to the stress test results, the Company’s capital level was sufficient and higher requirement of 
the law, even any disastrous events occur as specified in the assumptions.

Investment Management Policy 
In addition to the risk management of the business.  The company also takes into account the investment management.  By setting goals.  
To invest in investment assets.  We have a stable, liquid and rewarding environment.  To create a response instead of a regular investment.  
To shareholders, employees, customers and partners.  To get good care.  The revenue from the investment.  Used in product development.  
Develop service systems and more.

The Company has a policy on investment, investment plan and investment procedures.  It has been reviewed and tested to determine 
the appropriate investment structure.  Taking into account the return when compared to the risk is determined. Exposure Limit for each 
contractor Comparison of operating results with the proposed asset allocation approach.  To ensure that the company continues to com-
ply with the rules governing other businesses.  The investment policy framework, investment plans and investment practices.  Moderated 
Examine and approve the investment committee.  Risk Management Committee and the Board of Directors Directors and Executives in 
each group are experienced.  Good knowledge in investment and risk management.
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กำรบริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทฯ ด�ำเนินกำรโดยผู้จัดกำรกำรลงทุน หรือผู้รับมอบอ�ำนำจที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกคณะกรรมกำรลงทุน และได้รับอนุมัติจำกคณะอ�ำนวยกำรบริหำร (Executive Committee) ซึ่งกำรตัดสินใจในกำรลงทุนจะต้องใช้ควำมรอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเปำ้หมำยผลตอบแทนที่ก�ำหนดไว้ และเป็นไปตำมประกำศฯ ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย โดยมีหลักในกำรพิจำรณำที่ส�ำคัญ คือ กำรก�ำหนดสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนแต่ละประเภท และวิธีกำรคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน

ผูร้บัมอบอ�ำนำจหรอืผูจั้ดกำรเงินลงทนุ เป็นผูท่ี้ควำมรูค้วำมสำมำรถทำงด้ำนกำรเงนิและลงทนุโดยตรงและมปีระสบกำรณ์ในกำรบรหิำรเงนิลงทนุมำกกว่ำ 
10 ปีขึ้นไป

วิธีการคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุน	(Policy	on	the	Selection	of	Individual	Securities)
 บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดแนวทำงเบื้องต้นที่ต้องยึดถือปฏิบัติในกำรคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนดังนี้
 • ต้องพิจำรณำถึงเหมำะสมของควำมเสี่ยงเมื่อเทียบกับผลตอบแทน
 • ต้องมสีภำพคล่องในกำรซือ้ขำย สำมำรถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ทนัท ีเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรด�ำเนนิธุรกจิปกตแิละควำมต้องกำรทีจ่ะเกดิข้ึนในอนำคต
 • กำรเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ใดๆ หำกไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในแผนกำรลงทุนต้องขออนุมัติจำกคณะกรรมกำรลงทุนเป็นกรณีๆ ไป
 • ต้องตรวจสอบสถำนะของกำรลงทุนในพอร์ตกำรลงทุนอย่ำงใกล้ชิดตำมมูลค่ำยุติธรรม ให้อยู่ในกฎระเบียบและข้อบังคับตำมประกำศฯ  
   ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

โดยขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	(Fundamental	Analysis)	มีปัจจัยในการพิจารณาดังนี้
 • วิเครำะห์ภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และต่ำงประเทศ
 • วิเครำะห์อุตสำหกรรมที่มีศักยภำพในกำรเติบโตของอุตสำหกรรมนั้นๆ
 • ข้อมูลพื้นฐำนของบริษัท เช่น แนวโน้มและลักษณะของธุรกิจ อันดับเครดิต เป้ำหมำยขององค์กร เป็นต้น
 • โครงสร้ำงผู้ถือหุ้น และควำมสำมำรถของผู้บริหำร ควำมโปร่งใสและบรรษัทภิบำล
 • ภำวะกำรแข่งขันและคู่แข่ง
 • วิเครำะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
 • พิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงขององค์กรในประเด็นต่ำงๆ
 • วิเครำะห์อัตรำส่วนกำรเงินที่ส�ำคัญ

การทบทวนผลการปฏิบัติงานและการรายงานการลงทุน	(Performance	Review	and	Reporting)
ในกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรลงทนุ ผูจ้ดักำรกำรลงทนุจะต้องมกีำรรำยงำนผลตอบแทนจำกกำรลงทนุพร้อมทัง้รำยงำนกำรวเิครำะห์เปรยีบเทียบกับเกณฑ์
มำตรฐำนอย่ำงน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ นอกจำกนีย้งัต้องด�ำเนนิกำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนในด้ำนต่ำงๆ เช่น ผลตอบแทนจำกกำรลงทนุตำมประเภทหลกัทรัพย์  
กำรด�ำรงสินทรัพย์ตำมกรอบและข้อก�ำหนดของกำรลงทุน รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรเปรียบเทียบกับธุรกิจ/ตลำด และรำยงำนที่ผู้บริหำรสั่งกำรเพื่อ 
ให้คณะกรรมกำรลงทนุรบัทรำบและตรวจสอบเพือ่ให้แน่ใจว่ำกจิกรรมกำรลงทนุในช่วงระยะเวลำนัน้ๆ เป็นไปตำมกรอบนโยบำยกำรลงทนุ แผนกำรลงทนุ 
และอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่เหมำะสม โดยมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรลงทุนอย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง

การควบคุมภายใน	(Internal	Control)
บริษัทฯ ได้วำงระบบ หรือขั้นตอนกำรท�ำงำนให้มีกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพ และได้รับกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำเดือนโดยฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยง 
และตรวจสอบระบบกำรควบคุมเป็นประจ�ำทุกปีโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจว่ำสินทรัพย์ของบริษัทฯ  
จะไม่สูญหำยจำกกำรถูกโจรกรรม หรือทุจริต นอกจำกนี้มีกำรจัดระบบควำมสมดุลระหว่ำงระดับกำรควบคุมกับผลประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะได้รับ และวำง
ระบบงำนกำรตรวจสอบควบคุมที่มีประสิทธิภำพ ดังต่อไปนี้
 1. มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรบริหำรภำยในฝ่ำยลงทุน ตำมประเภทของหลักทรัพย์ แบ่งแยกหน้ำที่งำนด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ออกจำกงำนด้ำน 
   ปฏิบัติกำร และด้ำนบัญชี
 2. ตรวจสอบและกระทบยอดรำยกำรทรัพย์สินกับผู้รับฝำกทรัพย์สินอย่ำงสม�่ำเสมอ
 3. มีกำรมอบหมำยอ�ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงชัดเจน
 4. มีค�ำสั่งอ�ำนำจในกำรอนุมัติสั่งจ่ำยกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดวงเงินตำมระดับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้อนุมัติ และตำมควำมเสี่ยง 
   ของสินทรัพย์แต่ละประเภท
 5. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์กำรคุมทะเบียนหลักทรัพย์และกำรวัดผลตอบแทนหลักทรัพย์ ซึ่งสำมำรถเรียกตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลำ
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Management and investment decision making are made by the investment manager or a person who is authorized and appointed by the 
investment committee and approved by the executive committee.  Making decision for investment must be thorough and careful to achieve 
the return target and comply with the notifications of the Office of Insurance Commission, under the main criteria is to determine proportion 
of investment assets and method of selecting investment assets.

The authorized person or investment manager must be a person who has more than 10 year experience and knowledge in finance and 
investment.

How	to	Select	Investment	Assets	(Policy	on	the	selection	of	individual	securities)
 The Company has set a guideline for selecting of investment assets as follows:
 • The suitability of risk versus return
 • Liquidity in trading which is able to immediately trade into cash to support adequate for normal business operations and future needs.
 • To invest in any securities, if it is not in stipulated in the investment plan, such investment must be approved by the investment  
  committee case by case.
 • Closely monitoring current status of investment in the portfolio based on the fair value, by complying with regulation and requirement  
  of the Office of Insurance Commission.

Fundamental	Analysis	consists	of	following	factors	for	consideration.
 • Analyzing the economic overview of the country and foreign country.
 • Analyzing the business with potential growth.
 • Company’s basic information such as business trends and characteristics, credit rating, corporate goals and etc.
 • Shareholder structure and ability of executives, transparency and corporate covernance
 • Competition and competitors.
 • Analyzing strengths, weaknesses, opportunities and obstacles (SWOT Analysis)
 • Considering risk factors of the Company in various issues.
 • Analyzing key financial ratios

The	Performance	Review	and	Reporting
In investment management, the investment managers must report their return on investment and comparative analysis to the benchmark 
at least once a month.  In addition, performance reports in various subjects must be submitted such as return on investment by types of 
securities, property reserve under investment framework and requirements, report on performance compared to business/market and 
related reports as assigned by the executives for the investment committee to acknowledge and verify.  This will ensure that investment 
activities during that period are in line with the investment policy framework and plan and they are at the appropriate risk level.  Investment 
Committee meetings are held at least 4 times a year.

Internal control
The Company has set up a system or process for effective internal control which are monitored monthly by the Risk Management Department.   
The annual auditing and control system is conducted by the Internal Audit Department and the auditor of the Company to ensure that assets 
of the company will not be stolen or corrupted.  In addition, it will ensure a balance between level of the control and expected benefits and 
effective monitoring control system as follows.
 1. Structure of the Investment Department is categorized by type of securities. Duties in securities trading, operation and accounting  
  are separated
 2. Review and reconciliation of assets with the custodian regularly.
 3. Delegation of authority and responsibility to the subordinates are clear.
 4. Authorization in approving trade and purchase of securities is based on the level of responsibility of the approver and risk of each  
  type of asset.
 5. Computer systems for registration of securities and measurement of investment return can be reviewed any time.
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 6. มีกำรจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนและได้รับกำรทบทวนอยู่เสมอ
 7. มีกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงินและกำรลงทุนต่ำงๆ ส่งให้ผู้บริหำรที่รับผิดชอบ ผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรลงทุน ฝ่ำยบัญชี ฝ่ำยบริหำร 
   ควำมเสี่ยง ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ผู้ตรวจสอบบัญชี ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย และหน่วยงำน 
   ที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�ำเดือน ไตรมำส และประจ�ำปี เพื่อสำมำรถทรำบผลกำรด�ำเนินงำน ควำมเสี่ยงและตรวจสอบได้ตลอดเวลำ

การบริหารจัดการเบี้ยประกันภัย
เนื่องด้วยกำรบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัย ถือเป็นหัวใจของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในฐำนะผู้ให้บริกำรประกันวินำศภัย ดังน้ันกำรติดตำมทวงถำม
เบี้ยประกันภัยจำกนำยหนำ้ ตัวแทน และผู้เอำประกันภัยของบริษัทฯ เพื่อให้ช�ำระเบี้ยประกันภัยได้ตรงตำมก�ำหนดกำรจ่ำยช�ำระเบี้ยฯ รวมถึงด�ำเนินกำร
ยกเลกิกรมธรรม์ตำมขัน้ตอนหำกผูเ้อำประกนัไม่สำมำรถช�ำระเบ้ียฯ ได้ตำมก�ำหนด ซ่ึงกำรด�ำเนนิกำรดงักล่ำวอยูภ่ำยใต้ระเบียบท่ีก�ำหนดโดยบริษทัฯ และ
ประกำศก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึง พ.ร.บ. กำรติดตำมทวงถำมหนี้

ในข้ันตอนกำรตดิตำมเบีย้ประกนัภยั จะมกีำรออกหนงัสอืสอบถำมเบ้ียประกนัภัย และรำยงำนเบ้ียฯ ค้ำงช�ำระ จดัส่งทำงไปรษณีย์ จดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ 
และรวมถึงกำรติดตำมผ่ำนทำงโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้นำยหน้ำ ตัวแทน และผู้เอำประกันภัยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลำ เพื่อสำมำรถ
ติดตำม สอบถำม และช�ำระเบี้ยฯ ได้ทันตำมก�ำหนด แต่หำกกำรติดตำมทวงถำมไม่เป็นไปตำมก�ำหนดจะด�ำเนินกำรยกเลิกกรมธรรม์ดังกลำ่ว โดยต้อง
แจ้งผู้เอำประกันล่วงหนำ้เป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งจะท�ำโดยส่งหนังสือบอกกล่ำวยกเลิกทำงไปรษณีย์ตอบรับ

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยในช่องทำงนำยหน้ำเกือบทั้งหมด และใช้เพิ่มมำกขึ้นในช่อง
ทำงตวัแทนซึง่ได้มกีำรประชำสมัพนัธ์ และรณรงค์ไปยังตวัแทนอย่ำงสม�ำ่เสมอในรำยทีย่งัไม่ได้ใช้บรกิำรผ่ำนจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ให้ทดลองและเปลีย่น
มำใช้ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สำมำรถลดต้นทุนในส่วนของกำรจัดส่งหนังสือและรำยงำนทำงไปรษณีย์ เช่น ค่ำไปรษณีย์ ซองจดหมำย 
และลดค่ำใช้จำ่ยในกำรพิมพ์งำน เช่น กระดำษ และหมึกพิมพ์ รวมถึงช่วยลดขยะที่เกิดจำกกำรพิมพ์เอกสำรนั้นๆ

ทัง้นีน้อกเหนือจำกควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรปฏบัิตงิำนให้เป็นไปตำมขัน้ตอนทีก่�ำหนดโดยบรษิทัฯ และข้อบงัคบัของกฎหมำย และหน่วยงำนทีก่�ำกับดูแล
แล้วน้ัน พนกังำนในฝ่ำยบริหำรจดักำรเบีย้ประกนัภัยทุกคนต้องมกีำรพฒันำ และตดิตำมข้อมลูข่ำวสำร ควำมรู้ทำงเทคโนโลยเีพิม่เตมิ เพ่ือช่วยในกำรกำร
พัฒนำงำน และให้เกิดควำมสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำนเทคโนโลยีปัจจุบันอีกด้วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย

บรษิทัฯ ให้ควำมส�ำคัญกับกำรส่งมอบผลติภัณฑ์ประกันภยัให้แก่กลุม่ลกูค้ำทกุช่วงอำยุ ทกุระดบัฐำนะ และทุกพ้ืนทีข่องประเทศ เพ่ือให้ลกูค้ำได้มโีอกำส
เข้ำถงึกำรคุ้มครองควำมเส่ียงทีจ่ะเกิดขึน้กับชวิีต อนัจะเป็นกำรช่วยสร้ำงควำมมัน่คงในกำรด�ำเนนิชีวิตของประชำชน อกีทัง้กำรทีป่ระชำชนมหีลกัประกัน
ควำมคุม้ครองเมือ่ยำมเกดิเหตทุีไ่ม่คำดคดิ บรษิทัฯ จะเป็นผูด้�ำเนินกำรจ่ำยเงินค่ำสนิไหมให้แก่ผูท่ี้ได้รับผลกระทบซึง่จะสำมำรถช่วยประหยดังบประมำณ
ของภำครัฐส�ำหรับกำรเยียวยำประชำชนอีกทำงหน่ึง ซึ่งงบประมำณของภำครัฐนั้นมีควำมจ�ำเป็นต้องน�ำไปช่วยเหลือ และสร้ำงเสริมกำรด�ำเนินงำนใน
ส่วนอื่นๆ เพื่อพัฒนำประเทศชำติต่อไป
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 6. Operation manuals are always prepared and reviewed.
 7. Financial and investment reports are sent to responsible executives, senior executives, Investment Committee, Accounting Department, 
  Risk Management Department, Internal Audit Department, Auditors, the Office of Insurance Commission on a monthly and yearly  
  basis for acknowledgement of performance and risk and prompt monitoring.

Premium Management
Premium management is one of key operations of the Company as an insurer.  Collecting premiums from insurance brokers, agents and 
insurers for on-time payment of premiums or cancelling policies when the insured is unable to pay premiums as scheduled are conducted 
under the regulations set by the Company and the notifications of Office of Insurance Commission including the Debt Collection Act.

In a premium collection process, the notice will be issued and sent by post mail, email or phone call along with an outstanding premium 
report to brokers, agents and insurers to ensure that they have received complete and timely information to follow-up and collect the pre-
miums according to the schedule.  If the tracking is not in accordance with the requirements.  The policy will be terminated.  They miss the 
schedule, the policy will be canceled.  The Company must inform the insured in advance by sending a cancellation letter to the insured 
by paid-reply mail.

However, the Company currently has been using email to follow-up and collect premiums in most broker channels and it will use more in 
agent channel.  The Company has regularly communicated and promoted to some agents who are not yet using the service via email and 
encouraged then to use email which will allow the Company to reduce shipping cost of notices and letters by post mail such as postage 
fees and envelopes, and reduce printing costs such as papers and inks.  It also helps to reduce waste caused by printing letters.

In addition to knowledge and understanding of the work where the staff have to comply with all steps given by the Company, the laws and 
regulations of the regulators.  Every staff needs to keep track with news and improve knowledge related to technology in order to apply it 
to the work and catch up with rapid changes in current technology.

Development of Accessible and Diverse Insurance Products

The Company has focused on delivering insurance products to the customers in all age, social status and areas in Thailand with a  
purpose to provide customers with access to life insurance coverage.  This will help to ensure their security in lives and they have insurance 
coverage when unexpected incidents occur.  The Company will pay the injured person compensation which will help save the government 
budget for remedy, as such budget of the government is a need to develop and facilitate other operations
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรออกกรมธรรม์ประกันภัยที่สำมำรถเข้ำถึงคนทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัย อำทิ
	 •	 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ	(ไมโครอินชัวรันส์)
  กรมธรรม์นี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำรกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งมี 
  นโยบำยต้องกำรสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคงในชีวิต บรรเทำควำมเดือดร้อน ควำมเสียหำยจำกกำรสูญเสียของประชำชน และช่วยแบ่งเบำภำระ 
  ของสงัคม เพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจเมือ่มอีบุตัเิหตเุกิดขึน้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่อตัรำกำรเกดิอบุตัเิหตใุนช่วงเทศกำลวนัหยดุยำวต่ำงๆ ซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้ 
  ทุกปี กรมธรรม์ประกันภัยนี้จึงถูกออกแบบมำเพื่อรองรับกำรขำยในช่วงเทศกำลต่ำงๆ ที่มีกำรเดินทำงท่องเที่ยวหรือเดินทำงกลับภูมิล�ำเนำ 
  ของประชำชนเป็นจ�ำนวนมำก

  กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกำลสุขใจ เป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรำคำถูก ซื้อง่ำย เข้ำใจง่ำย ไม่ซับซ้อน โดยมีเบี้ยประกันภัย 
  เพียง 100 บำทต่อกรมธรรม์ เพื่อเข้ำถึงประชำชนให้ได้รับควำมคุ้มครองอุบัติเหตุในช่วงเทศกำลมำกขึ้น อีกทั้งเป็นกำรกระตุ้นให้ประชำชนเล็งเห็น 
  ควำมส�ำคัญของกำรท�ำประกันภัย โดยมีควำมคุ้มครอง ดังนี้
  • กำรเสียชีวิต กำรสูญเสียมือ เท้ำ กำรสูญเสียสำยตำ หรือทุพพลภำพถำวรสิ้นเชิง 100,000 บำท จำกอุบัติเหตุ (ไม่รวมกำรถูกฆำตกรรม 
   ลอบท�ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์)
  • 50,000 บำท จำกกำรถูกฆำตกรรม ลอบท�ำร้ำยร่ำงกำย และ/หรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสำรรถจักรยำนยนต์
  • ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดักำรงำนศพกรณเีสยีชวีติจำกกำรเจบ็ป่วย (ยกเว้นกรณีเสยีชวีติจำกกำรเจบ็ป่วยภำยใน 120 วันแรก นับจำกวนัเริม่ต้นระยะ 
   เวลำประกันภัย) 5,000 บำท

	 •	 เบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันสุขภาพ
  จำกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมกำรประกันสุขภำพ โดยให้ประชำชนสำมำรถน�ำเบี้ยประกันสุขภำพมำหักลดหย่อน 
  ภำษีรำยได้บุคคลธรรมดำได้ตำมจริงไม่เกินจ�ำนวน 15,000 บำท และเมื่อรวมกับกำรหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตและเงินฝำกที่มีเงื่อนไขประกัน 
  ชีวิตทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บำท ซึ่งเบี้ยประกันสุขภำพที่สำมำรถน�ำมำลดหย่อนต้องช�ำระตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงได้น�ำเสนอกรมธรรม์ประกันสุขภำพส�ำหรับกำรลดหย่อนภำษีกำรประกันสุขภำพ โดยคำดหวังว่ำประชำชนคนไทยจะตื่นตัวและหันมำสนใจ
ดูแลเรื่องสุขภำพมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรออกผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบรับแนวทำงของ ครม. ดังกล่ำว ยังเป็นกำรกระตุ้นเบ้ียประกันภัยของธุรกิจประกัน
วินำศภัยไทยในภำพรวมอีกด้วย

ไม่เพยีงกรมธรรม์ประกนัสขุภำพเท่ำนัน้ทีส่ำมำรถน�ำมำลดหย่อนภำษไีด้ กรมธรรม์ประกันอบุติัเหตทุีม่คีวำมคุม้ครองทีก่�ำหนดก็สำมำรถน�ำเบีย้ประกันภยั
ส่วนควำมคุ้มครองนั้นๆ มำลดหย่อนภำษีได้เช่นกัน ซึ่งบริษัทฯ จะท�ำกำรค�ำนวณเบี้ยลดหย่อนให้ผู้เอำประกันภัย โดยควำมคุ้มครองที่สำมำรถลดหย่อน
ภำษีรำยได้บุคคลธรรมดำมีดังนี้
  1. กำรประกันภัยท่ีให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลอันเกิดจำกกำรเจ็บป่วยและกำรบำดเจ็บ กำรชดเชย กำรทุพพลภำพ และกำร 
   สูญเสียอวัยวะเนื่องจำกกำรเจ็บป่วยหรือบำดเจ็บ
  2. กำรประกันอุบัติเหตุ เฉพำะที่ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรทุพพลภำพ กำรสูญเสียอวัยวะ
  3. กำรประกันภัยโรคร้ำยแรง (รวมโรคมะเร็ง)
  4. กำรประกันภัยกำรดูแลระยะยำว

แผนประกันภัยของบริษัทฯ ที่เข้ำโครงกำรลดหย่อนภำษีมีทั้งหมด 72 แผนประกันภัย อำทิ เมืองไทย Smile Cancer Plus, P.A. Happy Family, Accident 
Protect Plus และ P.A. High Protection โดยบรษิทัฯ เลง็เห็นถึงประโยชน์ท่ีผูบ้รโิภคควรได้รับ จงึจดัให้มกีำรเตรียมระบบงำนเพือ่รองรับกำรลดหย่อนภำษี
เบี้ยประกันภัยดังกล่ำวให้มีควำมรวดเร็วมำกขึ้น
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In the year 2017, the Company has designed the products that can reach all groups of customers.  It is in line with the policy of Office of 
Insurance Commission as follows.

	 •	 Personal	Accident	Insurance	“Happy	Festival”	(Micro	Insurance)
  It is an insurance policy designed for participating in a program with the Office of Insurance Commission.  According to OIC, it aims  
  to create security in life, relieve loss or damage of the people, help lighten burden of society, create confident among Thai people  
  when an accident occurs especially during a long holidays.  Rate of accident tends to be higher every year.  Therefore, this insurance 
  policy is designed to be sold during various festivals where there are a lot of people travel or return to their homes.

  Premium of this insurance is reasonable and affordable.  The premium is only 100 Baht per policy as for easy accessed by the public  
  and promoting the important of having insurance policy.  The coverage are as follows:
  • Loss of life, loss of hands/feet, loss of sight or total permanent disability 100,000 Baht from accident (Excluding murdering,  
   assault and/or accident while riding on or being a passenger of a motorcycle)
  • 50,000 Baht caused by murdering, assault and/or accident while riding on or being a passenger of a motorcycle
  • Funeral expense in case of loss of life due to illness of 5,000 Baht (except loss of life caused by illness the first 120 days, counting  
   from the effective date of insurance)

 • Premium of Health Insurance Policy
  The government had announced the tax measure to support the health insurance.  An individual taxpayer can use health insurance  
  premiums for income tax deduction for the payment of the deductible amount that shall equal the amount actually paid, capped  
  at 15,000 baht.  If a taxpayer claimed a deduction for both health insurance premiums and life insurance premiums, the total  
  deductions must not exceed 100,000 baht.  This measure was effective since 1 January 2017.

Therefore, the Company has taken this opportunity to offer the customers health insurances for tax deduction benefit, expecting Thai 
people to pay more attention on health care.  This product specially designed to support the government’s policy will help boost premium 
of Non-Life insurance industry in over all.

The insured not only can use premium of health insurance for tax deduction benefit, but also personal accident insurance that includes 
health insurance coverage.  The Company will calculate deductible premiums for the insured.  The coverage for personal income tax 
deduction benefit is as follows.
  1. Insurance coverage regarding medical treatment due to illness and injury, total permanent disability and dismemberment  
   due to illness or injury.
  2. Accident insurance that cover medical treatment, total permanent disability, loss of organs
  3. Deadly disease insurance (Including cancer)
  4. Long-term care insurance

The Company offers 72 insurance plans for this tax deduction benefit such as Muang Thai Smile Cancer Plus, PA Happy Family, Accident  
Protect Plus and PA High Protection.  The Company concerns about the customer benefits, so it has prepared a system to support this  
scheme to be faster.
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 •	 การประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  ในสภำวกำรณ์ปัจจุบันที่ยังคงมีกำรส่งออกและน�ำเข้ำสินค้ำระหว่ำงประเทศ ภำคกำรขนส่งและภำคกำรประกันภัยยังคงเป็นจุดหนึ่งของภำพรวม 
  ในเศรษฐกจิภำยในประเทศทีจ่ะเตบิโตไปพร้อมกับกำรน�ำเข้ำและส่งออกสนิค้ำ หำกผูป้ระกอบกำรได้รับควำมเสยีหำยจำกกำรขนส่งสนิค้ำ อำจท�ำให้ 
  ธุรกิจต้องสูญเสียรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำให้แก่ผู้สั่งซื้อ หรือกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบเพ่ือจะน�ำมำผลิต เมื่อเกิดควำมเสียหำย หรืออุบัติเหตุระหว่ำง 
  กำรขนส่ง กำรท�ำประกนัภยัขนส่งสนิค้ำระหว่ำงประเทศ สำมำรถเข้ำมำช่วยป้องกนัควำมเสีย่งทีอ่ำจจะเกดิขึน้ และสำมำรถช่วยเยยีวยำ และบรรเทำ 
  กำรสูญเสียรำยได้ของธุรกิจทั้งในด้ำนผู้ส่งออกและผู้น�ำเขำ้ เพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบกำรสำมำรถเดินไปได้

  ในส่วนของบริษัทฯ ได้พยำยำมชี้ให้ผู้ประกอบกำรเห็นถึงควำมส�ำคัญ และประโยชน์ของกำรท�ำประกันภัยขนส่งสินค้ำทำงทะเล อำทิ
  • กำรจัดอบรมให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และวิธีกำรจัดกำรกรณีเกิดควำมเสียหำย รวมทั้งข้ันตอนกำรเรียกร้องค่ำสินไหมแก่ผู้ประกอบกำร 
   อย่ำงต่อเนื่อง
  • ให้ควำมร่วมมือกับสมำคมประกันวินำศภัยไทย ในกำรจัดท�ำเอกสำรเงื่อนไขควำมคุ้มครองฉบับมำตรฐำน และแปลเป็นภำษำอังกฤษ 
   เพื่อควำมง่ำยต่อกำรเข้ำใจของชำวต่ำงชำติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำกำรเข้ำใจผิดในเงื่อนไขต่ำงๆ ของกรมธรรม์
  • มีกำรให้ค�ำแนะน�ำท่ีเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบกำรถึงควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำประกันภัยสินค้ำระหว่ำงประเทศ กับบริษัทประกันภัยภำยใน 
   ประเทศไทย เพื่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรด�ำเนินกำร ง่ำยต่อกำรติดต่อสื่อสำร ง่ำยในกรณีเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน และมีอัตรำเบี้ย 
   ประกนัภยัทีถู่กกว่ำบรษิทัประกนัภยัต่ำงชำต ิเพ่ือป้องกันเงนิตรำไหลเวยีนออกนอกประเทศ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศไทยได้

	 •	 นวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองการให้บริการด้วยความใส่ใจ
	 	 แอปพลิเคชันเพื่อการขับขี่ปลอดภัย	“Muang	Thai	iDrive”
  เน่ืองจำกกว่ำร้อยละ 50 ของสัดส่วนเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ คือ กำรรับประกันภัยรถยนต์ โดยบริษัทฯ มีนโยบำยหลักที่ปฏิบัติอยู่สม�่ำเสมอ 
  อย่ำงเคร่งครดั คือกำรด�ำเนนิงำนต้องควบคูแ่ละสอดคล้องไปกับเทคโนโลยใีหม่ๆ ทีเ่กิดขึน้ท้ังในปัจจบุนัและอนำคต เพือ่ตอบสนองให้กำรด�ำเนนิงำน 
  เป็นไปตำมนโยบำยข้ำงต้น บริษัทฯ จึงเน้นและให้ควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงมำกในกำรศึกษำนวัตกรรมในรูปแบบตำ่งๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริม 
  กำรบริกำรให้แก่ลูกค้ำเป็นส�ำคัญ

  ปลำยปี 2560 บริษัทฯ เปิดตัวนวัตกรรมใหม่บนสมำร์ตโฟน ภำยใต้ชื่อ “Muang Thai iDrive” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและมุ่งเน้นให้กลุ่ม 
  ลูกค้ำประกันภัยรถยนต์ได้รู้ถึงพฤติกรรมในกำรขับขี่ของตัวลูกค้ำเอง เพื่อให้ลูกค้ำได้พัฒนำและปรับปรุงกำรขับขี่รถยนต์ให้ดีขึ้น อีกท้ังเป็นกำร 
  รณรงค์กำรใช้รถใช้ถนนเพ่ือควำมปลอดภัยต่อลูกค้ำและต่อบุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำที่ใช้งำนแอปพลิเคชันนี้ไว้ใน 
  โครงกำรจ�ำนวน 1,000 รำย และอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของโครงกำรนี้ เพื่อกำรท�ำวิจัยและพัฒนำ (Research and Development หรือ R&D) โดย 
  น�ำข้อมูลพฤติกรรมกำรขับขี่ของลูกค้ำมำพัฒนำและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ โดยข้อมูลพฤติกรรมกำรขับขี่ของลูกค้ำ จะน�ำมำ 
  ซึ่งประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังนี้
  1. ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และกำรก�ำหนดอัตรำเบี้ยประกันภัยใหม่ท่ีเหมำะสม
  2. สนับสนุนให้มีกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่มำใช้ในกำรเก็บข้อมูลสถิติเพื่อพัฒนำ
  3. กระตุ้นให้ผู้ขับขี่รถปรับปรุงพฤติกรรมกำรขับขี่ เพื่อลดควำมเสียหำยจำกอุบัติเหตุรถยนต์ในภำพรวม
  4. เป็นกำรเตรียมกำรรองรับกำรก�ำหนดเบี้ยประกันภัยโดยไม่อำ้งอิงพิกัดอัตรำเบี้ยประกันภัย (De Tariff) ในอนำคตอันใกล้ เนื่องจำกประกันภัย 
   รถยนต์ในประเทศไทยในปัจจุบัน ยังไม่สำมำรถน�ำพฤติกรรมกำรขับขี่รถยนต์มำเป็นปัจจัยในกำรก�ำหนดรำคำและควำมคุ้มครองได้ บริษัทฯ  
   จงึได้ลงทนุในกำร R&D นวตักรรมแอปพลเิคชนั “Muang Thai iDrive” เพ่ือจดัเตรียมในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ประกนัภัยรถยนต์ใหม่ในอนำคต  
   โดยมีกำรเข้ำโครงกำร Insurance Regulatory Sandbox และคำดว่ำจะสำมำรถประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่เน้นพฤติกรรมกำรขับขี่ได้ 
   ในช่วงไตรมำส 3 ปี 2561
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 • Marine Cargo Insurance
  In the current situation, exports, import, transportation and insurance sectors are the center of Thai economy that will grow from export  
  and import.  If goods are damaged due to transportation, the entrepreneurs may lose their income.  This Insurance can help prevent  
  risks that may occur and compensate the loss or damage when accident or damage occurs.

  The Company has tried to point out the importance and benefits of Marine Cargo Insurance to the entrepreneurs, by following  
  activities. 
  • Provided training to share knowledge on how to deal with loss or damage and how to make a claim for the business operators  
   regularly
  • Cooperated with General Insurance Association of Thailand in preparing the standard terms and conditions of coverage and  
   it is translated into English for foreign customers.  This will prevent misunderstanding of terms and conditions of the policy.
  • Provided useful advice to entrepreneurs about the need of this insurance with Thai insurance companies which are easy to  
   communicate and claim and premium rates are cheaper than foreign insurance companies.  This will prevent currency flowing  
   out of the country and help boost the overall economy.

	 •	 New	Innovation	to	Serving	the	Customers	with	Care
	 	 Application	for	Safe	Drive	“Muang	Thai	iDrive”
  More than 50% of the Company’s premium is motor insurance, so the Company has strictly adhered to its policy where its conduct  
  its business along with adopting new technologies.  In response to such policy, the Company has emphasized on studying the useful  
  innovations which helps to service its customers.

 

  At the end of 2017, the Company launched a new innovation on a smartphones under the name  “Muang Thai iDrive” with the  
  objective to promote and focus on the customers of motor insurance to know about their driving behavior of the customer.  So that  
  the customer can improve their driving behavior.  This is a campaign to promote safe drive among its customers and other people, by 
  setting a target of customers who use this application of 1,000 people.  Another objective of this project is to do Research and 
  Development (R&D), using information the customer’s driving behavior to develop and improve motor insurance products.  This kind  
  of information of the customer will benefit the Company as follows.
  1. To design new products and set appropriate premium rates.
  2. To promote the use of new technologies in collecting information for development.
  3. To encourage the drivers to improve their driving behavior in order to reduce loss and damage caused by car accidents
  4. To prepare for de-tariff approach in the near future.  As now, in Thailand, it is not able to apply driving behavior in defining  
   motor insurance premium and coverage.  So the Company has invested in the R&D innovation application “Muang Thai iDrive”  
   to be prepared for development of new motor insurance products in the future. The Company has also joined a project  
   “Insurance Regulatory sandbox” and it expected that it will be able to develop new motor insurance products that focus 
   on driving behavior in the third quarter of 2018.
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	 ระบบบริการลูกค้าออนไลน	์หรือ	Customer	Service
 เนือ่งจำกกำรท่ีบรษิทัฯ เริม่น�ำระบบดจิทัิลมำใช้ในกำรพัฒนำผลติภณัฑ์ บรกิำร ตลอดกระบวนกำรบรหิำรจดักำรภำยในมำกขึน้ เพ่ือเตรยีมพร้อมในกำร 
 เข้ำสูส่งัคมดจิทิลัอย่ำงเตม็รปูแบบ บรษิทัฯ จงึได้พัฒนำระบบเพือ่ให้ลกูค้ำสมำชกิผูถื้อกรมธรรม์ของเมอืงไทยประกันภยั สำมำรถเข้ำใช้งำนในด้ำนกำร 
 สอบถำมประวัติ สทิธิท่ีได้รบัข้อมลูข่ำวสำรของบรษิทัฯ พร้อมตรวจเชก็ข้อมลูกรมธรรม์ต่ำงๆ ได้ด้วยตนเองผ่ำนเวบ็ไซต์ ท�ำให้ลกูค้ำได้รบัควำมสะดวก  
 รวดเร็ว และเข้ำถึงข้อมูลส�ำคัญได้ด้วยตนเองในทุกท่ี และทุกเวลำที่ลูกค้ำต้องกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.mticonnect.in.th โดยรูปแบบกำรให้บริกำร  
 มีรำยละเอียดดังนี้
 1. ลกูค้ำสมำชกิสำมำรถท�ำกำรตรวจสอบรำยกำรซือ้ประกนัภยัออนไลน์ และแก้ไขข้อมลูกำรซือ้ประกนัภัยได้หำกมคีวำมไม่ถกูต้องในข้อมลู ซึง่สำมำรถ 
  แก้ไขได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ลูกค้ำสมำชิกสำมำรถท�ำกำรตรวจสอบกรมธรรม์ได้ด้วยตนเองผ่ำนระบบออนไลน์แบบ 24 ชั่วโมง ลูกค้ำจะได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถ 
  ตรวจสอบควำมเคลื่อนไหว หรือสถำนะของกรมธรรม์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งกำรโทรศัพท์สอบถำมแบบเดิมๆ ท่ีอำจจะต้องรอสำย หรือต้องรอ 
  ให้ถึงเวลำท�ำกำรจึงจะสำมำรถโทรสอบถำมได้
 3. ลูกค้ำสมำชิกสำมำรถเข้ำถึงไฟล์เอกสำรส�ำคัญ เช่น ไฟล์ส�ำเนำกรมธรรม์ เอกสำรเตือนกำรต่ออำยุ หรือเอกสำรทั่วไปได้ ด้วยกำรเข้ำระบบ 
  และท�ำกำรดำวน์โหลดน�ำไปใช้งำนได้ด้วยตนเอง ท�ำให้กำรท�ำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องด�ำเนินงำนต่อไปได้อย่ำงสะดวก และรวดเร็วขึ้น
 4. ลูกค้ำสมำชิกที่ท�ำกำรเข้ำระบบจะได้รับควำมสะดวก และรวดเร็วในกำรซื้อประกันภัยออนไลน์เพ่ิมมำกข้ึน โดยเมื่อลูกค้ำจะท�ำกำรซื้อประกันภัย 
  ออนไลน์ ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐำนจำกกรมธรรม์ฉบับก่อนมำใช้ ท�ำให้ลูกค้ำไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวซ�้ำๆ อีกต่อไป เช่น ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่  
  หรือเบอร์โทรศัพท์
 5. ลกูค้ำสมำชกิสำมำรถเข้ำถงึระบบ e-Service ต่ำงๆ ของบรษัิทฯ ได้ในทกุที ่ทุกเวลำทีต้่องกำร เช่น กำรแจ้งเคลมออนไลน์ ระบบกำรต่ออำยอุอนไลน์  
  หรือกำรค้นหำศูนย์บริกำรในเครือของบริษัทฯ เป็นต้น
 6. ลูกค้ำสมำชิกจะได้เข้ำร่วมกิจกรรม และสิทธิพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพำะส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำคนส�ำคัญของเมืองไทยประกันภัย
 7. ลูกค้ำสมำชิกจะได้รับข้อเสนอ และสิทธิประโยชน์ด้ำนโปรโมชันที่บริษัทฯ ได้มอบให้เป็นพิเศษ
 8. ลูกค้ำสมำชิกสำมำรถแก้ไข และปรับปรุงบัญชีสมำชิกได้ด้วยตนเอง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน หรือแก้ไขกำรเลือกรับข้อมูลข่ำวสำร 
  ที่ตนเองสนใจได้

บริการรับค่าสินไหมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส	MTI	Claim4Cash	
ด้วยภำวะปัจจบุนัทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ต้องกำรควำมสะดวกสบำยและควำมรวดเร็ว กำรรับค่ำสนิไหมทดแทนจำกประกนัภยัเองก็เช่นกัน บริษทัฯ จงึได้ร่วม
มือกับบริษัท เคำน์เตอร์ เซอร์วิส จ�ำกัด ให้บริกำรรับค่ำสินไหมทดแทนผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิสของ 7-Eleven โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นเจ้ำแรกของธุรกิจประกันภัย โดยบริกำรดังกล่ำว ลูกค้ำสำมำรถรับค่ำสินไหมทดแทนตำม
กรมธรรม์ประกันภัยส�ำหรับกำรประกันอุบัติเหตุ กำรประกันสุขภำพ หรือกำรประกันภัยรำยย่อย เป็นเงินสดจ�ำนวนไม่เกิน 10,000 บำทต่อครั้ง

ส�ำหรบัข้ันตอนในกำรใช้บรกิำรดงักล่ำว ลกูค้ำสำมำรถน�ำส่งเอกสำรกำรเรียกร้องสนิไหมทดแทนมำทีบ่รษิทัฯ พร้อมแจ้งควำมประสงค์ในกำรรับค่ำสนิไหม
ทดแทนท่ีเคำน์เตอร์เซอร์วิส และแจ้งหมำยเลขโทรศัพท์มือถือไว้ หลังจำกนั้นลูกค้ำจะได้รับ SMS ยืนยันกำรรับค่ำสินไหมซึ่งสำมำรถน�ำบัตรประจ�ำตัว
ประชำชนพร้อมแสดง SMS ที่ได้รับจำกบริษัทฯ เพื่อแจ้งที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven ส�ำหรับรับคำ่สินไหมทดแทนได้เลย

ทั้งนี้ บริกำรดังกล่ำวจะช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ลูกค่ำจำกเดิมต้องน�ำเช็คไปเข้ำบัญชีที่ธนำคำรซึ่งอำจมีควำมล่ำช้ำ กำรรับค่ำสินไหมที่เคำน์เตอร์
เซอร์วิส ซึ่งมีจุดบริกำรมำกกว่ำ 10,000 สำขำท่ัวประเทศ จะท�ำให้ลูกค้ำได้รับควำมสะดวกมำกยิ่ง ทั้งบริษัทฯ เองก็สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด�ำเนินกำรออกเช็คได้อีกด้วย

โครงการคนรักสีรถ
จำกกำรส�ำรวจกำรเรยีกร้องสนิไหมทดแทนทัง้หมดของบรษิทัฯ จ�ำนวน 249,852 รำย พบว่ำเป็นเคลมทีไ่ม่มีคูก่รณีจ�ำนวน 153,483 รำย หรือคิดเป็นร้อยละ 
61% และยอดเคลมทั้งหมด คิดเป็นค่ำสินไหมรวม 4,138 ลำ้นบำท ดังนั้นเพื่อเป็นกำรลดค่ำสินไหมดังกล่ำว และเพื่อเพิ่มกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ บริษัทฯ 
ได้จดัท�ำ “โครงกำรคนรักสรีถ” เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ ซึง่ทีผ่่ำนมำบรษิทัฯ พบว่ำโดยทัว่ไปเมือ่รถลกูค้ำเกดิอบุตัเิหตมุคีวำมเสยีหำยเกดิ
ขึน้ พนักงำนจะออกไปให้บรกิำรและออกหลกัฐำนใบรำยกำรควำมเสยีหำยเพือ่ให้ลกูค้ำน�ำรถเข้ำซ่อม ซึง่กำรน�ำรถเข้ำซ่อมจะท�ำให้ลกูค้ำเสยีเวลำรอคอย
โดยเฉพำะกำรท�ำสีรถ ซึ่งต้องใช้ควำมละเอียด และยังส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยของลูกค้ำในปีต่ออำยุ ดังนั้นโครงกำรดังกลำ่วจะสำมำรถตอบโจทย์
ส�ำหรับลูกคำ้ที่มีควำมเสียหำยเพียงเล็กน้อย แผลขีดข่วน รอยขนแมว ครำบฝังแน่น ละอองสี หรือร่องรอยสีรถจำกคู่กรณี หรือควำมเสียหำยที่ไม่เข้ำเนื้อ 
เพือ่ให้ลกูค้ำได้รบับรกิำรท่ีรวดเรว็ ท่ีส�ำคญัสรีถทีอ่อกมำจำกโรงงำนจดัเป็นสทีีด่ท่ีีสดุส�ำหรบัรถ บรกิำรขดัสรีถยนต์จะช่วยรกัษำสภำพสรีถทีม่ำจำกโรงงำน
ไว้ได้ โดยบริษัทฯ ได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร และอุปกรณ์ไว้รองรับโครงกำรดังกลำ่ว
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 Online Customer Service
 As the company has started to apply more digital system to its product and service development and internal management processes in 
 order to be prepared for fully transforming to a digital society, it has developed a system for a customer who is a member and a  
 policyholder of the Company to be able to access the information such as personal information, benefits, news of the Company. Also 
 the customer can check and review their policies via the Company’s website by him/herself.  It will make the customers feel more con 
 venient because they can easily access to their information anytime and anywhere through www.mticonnect.in.th.  Details of the service  
 provided are as follows:
 1. The customers can check their online purchase and correct information by themselves anytime if such information is inaccurate.
 2. The customers can check and view their policies through online system anytime.  The customers will be able to check the status of  
  their policies without contacting the Company’s call center which may take longer.
 3. The customers can access to their important files such as renewal notice or other documents by logging in and downloading from  
  the website.  It is easier and quicker do related transactions.
 4. The customers who log in to the website will be more convenient when they buy insurance via online system.  The system will retrieve  
  all basic information from the previous policy and the customers do not have to fill out any information again such as name, address  
  or telephone number.
 5. The customers can access e-Service system of the Company anywhere and anytime such as online claim, online renewal system  
  or search for the Company service centers.
 6. The customers will be invited to join activities and some special customer will also receive some privileges.
 7. The customers will receive special offers and promotions offered by the Company.
 8. The customers can edit and update their accounts by themselves such as changing password or receiving information that they are  
  interested in.

Claim Payment Service via the Counter Service: MTI Claim4Cash
In the current situation where most consumers want to be more convenient and receive fast-speed service, as well as receiving claim 
payment, so the Company joined with Counter Service Co., Ltd. to open claim payment service at 7-Eleven’s counter service channel.  
This project was approved by the Office of Insurance Commission and the Company is the first insurance company in the industry that 
provides this service.  The customers can receive claims of personal accident insurance, health insurance or micro insurance in cash up 
to 10,000 Baht/time.

For the steps to use such service, the customers submit claim documents to the Company and inform the Company that they want to 
receive claims at the counter service.  The customers must provide phone number to the Company.  After that, the customer will receive 
SMS confirming claim payment.  ID card must be presented along with SMS received from the Company at the counter service at 7-Eleven 
to receive claims.

This service will facilitate the customers and they will feel more convenient.  Instead of using cheque which is not convenient and time- 
consuming, the customers can receive claims at the counter service at more than 10,000 7-Eleven branches across Thailand.  At the same 
time, the Company can save cost in issuing checks.

“I	Love	My	Car’s	Paint”	Project
According to a survey of 249,852 claimants, 153,483 claims with on other parties involved or 61%, and total claim is 4,138 million Baht.  So 
to reduce claims and to improve quality of service for the customers, the Company has established “I Love My Car’s Paint” Project to serve 
need of the customers.  The Company has found that when there is a damage caused by an accident to the insured car, the Company’s 
surveyor will issue a document containing list of damages to the customers to take a car to get repaired.  Repairing the insured car takes 
time especially repairing car’s paint which is delicate process.  Besides, next year premium will be increased because the customer has 
made a claim.  Therefore, this project can facilitate the customers who have little damages such as scratches, light scratches, stains, paint 
or paint of other cars or damage appearing only on paint layer of the insured car with quick and quality service from the Company’s garages.
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การประมูลขายซากอะไหล่
จำกกำรด�ำเนินกำรซ่อมแซมรถ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุบำงครั้งต้องมีกำรเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้แก่เจ้ำของรถ ซึ่งอะไหล่เดิมจะตกเป็นของบริษัทประกันภัย  
ซึ่งมีเป็นจ�ำนวนมำกในแต่ละปี บริษัทฯ จึงได้เปิดจ�ำหน่ำยซำกอะไหล่ให้แก่ผู้ที่สนใจผ่ำนกำรประมูลทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบ EMCS ซ่ึงเป็น
ระบบที่เชื่อมต่อระหวำ่งบริษัทฯ ศูนย์ และอู่ซ่อมรถยนต์ โดยจะเปิดประมูลปีละ 2 ครั้ง คือ รอบแรก ระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน และรอบ 2 ระหว่ำง
เดือนกรกฎำคม-ธันวำคม โดยจัดท�ำแบบฟอร์มกำรประมูลไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้สนใจส่งอีเมลหรือไปรษณีย์เข้ำมำที่หน่วยงำนรับประมูล และเมื่อครบ
ก�ำหนดกำรปิดประมลู บริษทัฯ จะแต่งต้ังคณะกรรมกำรเพ่ือด�ำเนินเปิดข้อมลูกำรประมลูดงักล่ำว พจิำรณำ และประกำศผลกำรประมลู ด้วยควำมโปร่งใส 
และจะประกำศผลกำรประมูลทำงเว็บไซต์ต่อไป

มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานการให้บริการด้วยอย่างถูกต้อง
	 •	 กิจกรรมส่งเสริมการขาย	เปิดกว้างให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  เนื่องจำกบริษัทฯ ต้องกำรเปิดให้ประชำชนและธุรกิจสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่หลำกหลำยตำมควำมต้องกำร ส�ำนักส่งเสริมกิจกรรม 
  กำรขำยจึงได้ตอบสนองแนวนโยบำยดังกล่ำวด้วยกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรขำย ร่วมกับคู่ค้ำต่ำงๆ อำทิ ผู้แทนจ�ำหน่ำยรถยนต์ต่ำงๆ  
  ตัวแทน และลูกคำ้ นอกจำกนี้ยังเป็นกำรน�ำแบรนด์ เมืองไทยประกันภัย ไปสร้ำงควำมรู้จัก สร้ำงควำมคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้ำและพันธมิตรในพื้นที่ 
  ต่ำงๆ ท่ัวประเทศ นอกจำกจะสำมำรถกระตุน้ยอดจ�ำหน่ำยให้แก่คูค้่ำ พนัธมติร ตลอดจนบรษิทัฯ แล้ว กำรจดักิจกรรมดงักล่ำวยงัช่วยให้กลุม่ลกูค้ำ 
  ทีอ่ยู่ในพ้ืนทีต่่ำงๆ สำมำรถเข้ำถงึผลติภัณฑ์ประกันภยัของบรษิทัฯ ได้ท�ำควำมเข้ำใจกบัประเภทของประกันภัยแบบต่ำงๆ ก่อนท่ีจะท�ำกำรตดัสนิใจซ้ือ 
   ท่ีส�ำคัญในกำรออกบธูกจิกรรม บรษิทัฯ เน้นกำรส่งต่อข้อมลูทีถู่กต้องให้แก่ลกูค้ำด้วยควำมชดัเจน ถูกต้อง ตำมเงือ่นไขของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
  ก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

	 •	 การอบรมนายหน้า	ตัวแทน	สร้างมาตรฐานการขายที่ดี
  ด้วยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ก�ำหนดให้ตัวแทนและนำยหน้ำที่จะขำยผลิตภัณฑ์ประกันภัยต้อง 
  ได้รับใบอนุญำต ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมมำตรฐำนดังกล่ำว บริษัทฯ ได้มีกำรจัดอบรมเพื่อให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกันวินำศภัยให้แก่คู่ค้ำ ทั้งตัวแทน 
  และนำยหนำ้ประกันวินำศภัย มีควำมรู้และสำมำรถสอบเพื่อขอใบอนุญำตที่ถูกต้อง โดยมีหลักสูตรต่ำงๆ ดังนี้
  1. หลักสูตรเตรียมสอบใบอนุญำต (ตัวแทน และนำยหนำ้)
  2. หลักสูตรขอรับใบอนุญำตตัวแทนประกันวินำศภัย
  3. หลักสูตรต่อใบอนุญำตครั้งที่ 1(ตัวแทน และนำยหน้ำ)
  4. หลักสูตรต่อใบอนุญำตครั้งที่ 2 (ตัวแทน และนำยหนำ้)
  5. หลักสูตรต่อใบอนุญำตครั้งที่ 3 (ตัวแทน และนำยหนำ้)
  6. ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกำรประกันภัยวินำศภัย
  7. หลักสูตรผลิตภัณฑ์ประกันวินำศภัยต่ำงๆ

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำงๆ รวม 246 หลักสูตร โดยมีผู้เข้ำอบรมรวมทั้งส้ิน 8,918 รำย แบ่งเป็นตัวแทน 1,080 รำย และ 
นำยหน้ำ 7,838 รำย

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้น�ำเทคโนโลยีตำ่งๆ มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรอบรม เช่น กำรน�ำระบบ e-Learning มำใช้เพื่อให้ผู้ที่มีควำมประสงค์จะสอบ
เป็นตวัแทนหรอืนำยหน้ำประกนัวนิำศภยัได้ศกึษำเน้ือหำและทดลองท�ำข้อสอบ เป็นผลให้อตัรำกำรสอบใบอนญุำตนำยหน้ำประกนัวนิำศภยัของบรษิทัฯ 
ในปี 2559-2560 อยู่ที่ร้อยละ 55.58 และ 55.86 ตำมล�ำดับ สูงกว่ำอัตรำกำรสอบใบอนุญำตนำยหน้ำประกันวินำศภัยทั้งหมดจำกสถิติของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 36.32
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Selling Replacement Parts
Replacement parts may be needed for repairing and the original ones will be belong to the Company.  There is large number of replacement 
parts every year, so the Company has allowed those who are interested in buying replacement parts to participate in an auction via the 
Company’s website or EMCS system which is a system connecting between the Company, service centers and garages.  The auctions 
are held 5 times a year: January-June and July-December.  An auction form is uploaded to the website for those who are interested in this 
auction to download and summit the form to the Company via email or post mail.  Upon completion of the auction, the Company will appoint 
a committee to conduct the auction, review and consider the auction information with transparency and announce the results on the website.

Commitment	to	Provide	Standardize	Service	with	Accuracy
 • Be more approachable for all customers to access insurance products
  As the Company has aimed to be more approachable to the public and businesses to access a variety of products and services  
  that meet their needs.  The Sales Promotion Department has responded to such policy by arranging promotional activities with 
  business partners such as automotive dealers, agents and customers.  It has also promoted its brand “Muang Thai Insurance”  
  to customers and business partners in many area in Thailand to make them feel more familiar and for brand recognition.  Apart from  
  stimulating sales of its business partners, allies and the Company, this kind of activities also helps customers in different areas 
   access to insurance products of the Company and they can study and understand the insurance products before making a purchase. 
  When the Company holds an event booth every time, it focuses on providing accurate information to customers as required by  
  the Office of Insurance Commission (OIC).

 • Training for brokers and agents for create good sales standard
  The Office of Insurance Commission (OIC) requires agents and brokers who are going to sell insurance products must receive 
   a license.  In order to comply with the requirement, the Company has constantly arranged trainings to educate business partners,  
  agents and brokers about non-life insurance, so that they can apply for Non-Life insurance licenses. The training courses are  
  as follows.
  1. Exam Preparation Course (agent and broker)
  2. Certificate of Non-Life Insurance Agent
  3. 1st Renewal of License Course (agent and broker)
  4. 2nd Renewal of License Course (agent and broker)
  5. 3rd Renewal of License Course (agent and broker)
  6. Introduction to Non-Life Insurance
  7. Non-Life Insurance Products

In 2017, the company has arranged 246 trainings with a total of 8,918 participants which consists of 1,080 agents and 7,838 brokers.

Moreover, the Company has adopted various technologies to increase efficiency of the trainings such as using e-Learning for applicants 
to study and practice the exams.  As a result, success rate of obtaining non-life insurance broker license of the Company in 2016-2017 
was 55.58% and 55.86% respectively.  Such rate is higher than the rate of whole industry according to data of the Office of Insurance 
Commission (OIC).
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มิติด้านสังคม

เพ่ือร่วมสร้ำงสรรค์สงัคมทีส่ำมำรถอยูร่่วมกนัได้อย่ำงเกือ้กูลทัง้ระหว่ำงองค์กรกบัพนกังำน ระหว่ำงพนกังำนกบัคูค้่ำหรอืลกูค้ำ ระหว่ำงพนกังำน คูค้่ำ ลกูค้ำ 
และชุมชน ตลอดจนสงัคมทัว่ไป บรษิทัฯ ได้วำงแนวทำงทัง้ทำงด้ำนของกำรด�ำเนนิกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม กำรสนบัสนนุองค์ควำมรู้ให้แก่พนกังำนและ
คู่คำ้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดี ถูกต้อง เหมำะสมแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรสรำ้งสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบตำ่งๆ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยควำมเป็นธรรม และเท่ำเทียม ด้วยตระหนักถึงหลักควำมเสมอภำค (Equity) ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำช
อำณำจักรไทย กล่ำวคือ บรษิทัฯ ต้องปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละให้ประโยชน์อันพึงมใีนทกุเรือ่งกับผูม้ส่ีวนได้เสยีท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเสมอภำค เท่ำเทยีมและเป็นธรรม 
ถอืว่ำเป็นหลกักำรพืน้ฐำนของศกัดิศ์รแีละควำมเป็นมนษุย์ (Human Divinity) บรษิทัฯ ได้มแีนวทำงกำรประกอบธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลกัควำม
เสมอภำค แสดงให้เห็นได้จำกระเบียบข้อบังคับ และแนวกำรปฏิบัติต่ำงๆ ดังนี้

 1. บริษัทฯ มีข้อบังคับกำรท�ำงำนที่มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรมตำมกฎหมำยแรงงำน และมีกำรให้ผลตอบแทน และเงินช่วยเหลือพิเศษแก ่
  พนักงำนทุกคนอยำ่งเหมำะสม ผ่ำนระบบกำรประเมินผลปฏิบัติงำนของพนักงำนแต่ละคนอย่ำงเป็นธรรม
 2. บริษัทฯ มีกำรจัดท�ำระเบียบว่ำด้วยเงินช่วยเหลือพนักงำน พ.ศ. 2558
 3. บริษัทฯ มีกำรแข่งขันทำงกำรค้ำท่ีเป็นธรรม โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์และกำรคัดเลือกคู่ค้ำ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
 4. บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทำงห้ำมพนักงำนรับเงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทนเป็นกำรส่วนตัวจำกลูกค้ำ คู่ค้ำของบริษัทฯ หรือจำกบุคคลอื่นใด  
  อันเนื่องมำจำกกำรท�ำงำนในนำมบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยของหน่วยงำนก�ำกับดูแลภำครัฐอย่ำงสม�่ำเสมอ และเปิดเผยกำรจัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี และ 
  เปิดเผยวำระในกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น และมีนโยบำยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระ รวมทั้งเสนอชื่อกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบวำระ 
  เป็นประจ�ำทุกปี
 6. บริษัทฯ มีนโยบำยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และระบบคุ้มครองควำมปลอดภัยแก่ข้อมูลของลูกค้ำในระดับที่เคร่งครัด
 7. บริษัทฯ มีแนวทำงที่จะให้สถำนท่ีท�ำงำนปรำศจำกกำรข่มขู่ คุกคำม และเลือกปฏิบัติ ทุกรูปแบบ
 8. บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม เพื่อติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรประกอบธุรกิจ

นโยบายส�าหรับการดูแลและพัฒนาพนักงานในองค์กร
บริษัทฯ ตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของพนักงำนในองค์กรซึ่งจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนขององค์กรไปสู่ควำมส�ำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรดูแล  
ส่งเสริม พัฒนำ รวมทั้งจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนทุกระดับด้วยควำมเหมำะสม

บรษิทัฯ ได้จดัสวัสดิกำรต่ำงๆ ให้แก่พนกังำนทกุคน อำท ิประกันภัยอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล เมือ่ยำมทีพ่นกังำนประสบอบุติัเหตโุดยไม่คำดคดิ ประกันสขุภำพ 
ซึ่งพนักงำนจะได้รับสิทธิในกำรรักษำทั้งสิทธิผู้ป่วยใน และสิทธิผู้ป่วยนอก โดยท่ีพนักงำนไม่ต้องส�ำรองจ่ำยเงินไปก่อน นอกจำกนี้ ยังครอบคลุมถึง 
ค่ำรักษำทันตกรรม ซึง่สทิธิดงักล่ำวนีเ้ป็นสทิธิทีน่อกเหนอืจำกสทิธิประกันสงัคมท่ีพนักงำนพงึได้อยู่แล้ว นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรฉดีวคัซนีป้องกัน
โรคประจ�ำปี อำทิ ไข้หวัดใหญ่ และกำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี และเปิดให้พนักงำนสำมำรถน�ำญำติมำตรวจสุขภำพประจ�ำปีได้ในอัตรำพิเศษ

นโยบำยสวัสดิกำรทำงเลือก เปิดให้พนักงำนได้เลือกเวลำเข้ำงำนที่เหมำะสมกับตนเอง เนื่องจำกพนักงำนบำงคนอำจมีเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ไม่สำมำรถมำ
เข้ำงำนตำมเวลำที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง จำกเดิมเวลำท�ำงำนระหว่ำง 8.30-17.00 น. เป็น
 1. เวลำท�ำงำนระหวำ่ง 9.00-17.30 น.
 2. เวลำท�ำงำนระหวำ่ง 9.30-18.00 น.
 3. เวลำท�ำงำนระหวำ่ง 10.00-18.30 น.

ซ่ึงกำรให้พนักงำนได้เลอืกเวลำเข้ำงำนตำมควำมเหมำะสมของตวัเองจะท�ำให้พนักงำนรูส้กึมคีวำมสขุมำกขึน้ ไม่ต้องกดดนักับระยะเวลำเร่งรบีของตวัเอง
เมื่อต้องเดินทำงมำท�ำงำน ส่งผลให้พนักงำนมีจิตใจที่สดใส พร้อมที่จะเริ่มต้นท�ำงำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ
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Social Dimension

To create a generous and helpful society for the Company and its staff; staff and business partners or customers; staff, business partners, 
customers and a community as well as the general public, the Company has set a guideline for fair business operation, educating its 
staff and business partners, delivering good quality products and excellent services to the customers and creating social responsibility 
activities in various forms.

Fair	Business	Operation
The Company has given importance to stakeholders with fairness and equality, by concerning about equality principles according to the 
Constitution of the Kingdom of Thailand.  The Company must perform its duties and provide benefits in all matters to the stakeholders with 
equality and fair treatment.  This is considered as a basic principle of dignity and human divinity.  The Company has set a guideline for 
fair business with equality as shown on regulations and guidelines as follows.
1. Company has set appropriate and fair work regulations under labor law and provided appropriate welfare and subsidy to all staff that  
 will be evaluated individual performance with fairness.
2. The Company has set regulations on subsidy for the Company’s staff of the year 2015
3. The Company has fair competition in trading by setting criteria on selecting business partners based on mutual benefits.
4. The Company has set a guideline to prohibit its staff to receive any money or benefit as a personal offer from the customers, business  
 partners or any other parties on behalf of the company due to work.
5. The Company regularly discloses information about the compliance with the law and regulations of the government regulators.  Also,  
 it  discloses such information on the annual report and agendas of the shareholders’ meeting.  It has set a policy to allow the shareholders  
 to propose additional agenda and nominate the directors to replace the directors who are due to retire by rotation.
6. The Company has a personal information protection policy and a system protecting of customer information at a strict level.
7. The Company keeps a workplace free from all forms of harassment, harassment and discrimination.
8. The Company has established appropriate risk management and internal control policies to monitor and evaluate business performance.

Employment	Caring	and	Development	Policy
The Company has been aware of the importance of its staff who will drive the Company to success.  Therefore, the Company has taken 
care, promoted, developed and provided appropriate welfare to staff at all levels.

The Company has provided the benefits to all staff such as personal accident insurance for protection from unexpected accident, health 
insurance which covers the staff both inpatient and outpatient medical treatment without any advance payment. It also covers dental treat-
ment expenses.  Such benefits are in addition to these benefits of the social security that the staff already had.  In addition, the Company 
has organized the annual vaccination such as flu and an annual health check-up to every staff and allowed staff’s relatives get a check-up 
in special rate.

Flexible working hours, the staff can select their desired working hours because some of them might have reasons that affect their normal 
work schedule.  There are 3 flexible working hour schedule beside the normal one which is 8.30-17.00 Hrs.
 1. 9.00-17.00 Hrs.
 2. 9.30-18.00 Hrs.
 3. 10.00-18.30 Hrs.

Allowing the staff to choose their preferred schedule, it makes them feel happier and feel no pressure to rush to work.  As a result, the staff 
will feel fresh and ready to get work done efficiently.
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นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องฟิตเนสส�ำหรับพนักงำนที่ต้องกำรออกก�ำลังกำย เพื่อส่งเสริมให้พนักงำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ส่งเสริมดำ้นจิตใจ
ให้สดชื่นจำกกำรออกก�ำลังกำย

ด้ำนกำรออม บรษิทัฯ จดัให้มกีองทุนส�ำรองเลีย้งชพีให้กับพนกังำน โดยพนกังำนสะสมเงนิส่วนหนึง่ บรษิทัฯ สมทบให้อกีส่วนหนึง่ เพ่ือส่งเสรมิกำรออมเงนิ 
ให้พนักงำน

ดำ้นกำรให้ควำมช่วยเหลือพนักงำน อำทิ เงินสงเครำะห์พนักงำน เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือบรรเทำควำมเดือดร้อน และควำมจ�ำเป็นในลักษณะฉุกเฉินของ
พนักงำน โดยบริษัทฯ จะให้กำรช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัว อำทิ กำรรักษำพยำบำลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว นอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่
บริษัทฯ จัดให้ รวมถึงภัยพิบัติต่ำงๆ ที่เกิดแก่ตนเองหรือบุคคลในครอบครัว

กำรกู้ซ่อมแซม ต่อเติมที่พักอำศัยของตนเอง กำรศึกษำบุตร กำรปลงศพบุคคลในครอบครัว

ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำหำกพนักงำนมีสุขภำพที่ดี รู้สึกมีควำมมั่นคงในชีวิตจำกกำรที่บริษัทฯ มีควำมคุ้มครองให้ จะท�ำให้พนักงำนสำมำรถท�ำ
หน้ำที่ของตัวเองได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ และส่งผลให้กำรด�ำเนินงำนในภำพรวมเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่บริษัทฯ ได้วำงไว้

ความก้าวหน้าในการท�างาน
บริษัทฯ สนับสนุนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ โดยได้ก�ำหนดเกณฑ์ในกำรเลื่อนขั้นของ
พนักงำน โดยพิจำรณำตำมผลประเมินกำรปฏิบัติงำน ผลส�ำเร็จของงำน และศักยภำพของพนักงำน โดยมีตัวชี้วัดวัดผลส�ำเร็จของงำน หรือ KPI (Key 
Performance Indicator) ที่ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนให้มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท�ำงำน

บริษัทฯ มุ่งมั่นด�ำเนินกำรในทุกด้ำนตำมค่ำนิยมองค์กร (Core Value) อันสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงลูกคำ้เป็นส�ำคัญร่วมกัน โดยบริษัทฯ ได้
จัดกิจกรรมเพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมกับค่ำนิยมองค์กร อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งค่ำนิยม 4 ด้ำน ได้แก่
1. Unity ควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2. Integrity ควำมซื่อสัตย์สุจริต
3. Professional ควำมเป็นมืออำชีพ
4. Customer Driven กำรให้บริกำรที่ดี

การก�าหนดและบริหารค่าตอบแทน
บริษัทฯ ก�ำหนดจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงเป็นธรรม ตำมนโยบำยกำรบริหำรค่ำตอบแทนตำมเป้ำหมำยของผลงำนที่ได้ก�ำหนด
ค่ำดัชนีชี้วัดผลส�ำเร็จไว้ โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำน ปีละ 1 ครั้ง เมื่อครบรอบกำรด�ำเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ เดือนมกรำคม-ธันวำคม (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม)

การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน
ระหวำ่งปี บริษัทฯ ได้มีกำรส�ำรวจควำมคิดเห็น Engagement Survey และน�ำผลส�ำรวจควำมต้องกำรของพนักงำน มำปรับปรุงและจัดกิจกรรมตำ่งๆ ขึ้น
ตำมที่พนักงำนได้แสดงควำมคิดเห็นมำ อำทิ กำรส่งอีเมลประชำสัมพันธ์ภำยในบอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ ในสังคมยุคปัจจุบันที่พนักงำนควรทรำบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของตนเอง กำรจัดกิจกรรม Town Hall Meeting เพื่อให้พนักงำนได้มีโอกำสพบและรับฟังแนวนโยบำยกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ จำกผู้บริหำรระดับสูงอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนได้รวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรม อำทิ กำรตั้งทีมฟุตบอล ทีมโบว์ลิง 
โดยอำจมีกำรเข้ำร่วมแข่งขนัในนำมบรษิทัฯ กับหน่วยงำนต่ำงๆ โดยบรษิทัฯ ได้มส่ีวนร่วมสนับสนนุกำรด�ำเนนิกิจกรรมน้ันๆ ด้วย ผลจำกกำรด�ำเนนิกิจกรรม
ร่วมกับพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ช่วยสำนควำมสัมพันธ์ให้พนักงำนรู้สึกรักและรู้สึกว่ำตนเองเป็นบุคคลในครอบครัวเมืองไทยประกันภัย พนักงำนจะม ี
ควำมรักในองค์กร รักในวัฒนธรรมองค์กร และช่วยลดอัตรำกำรเข้ำ-ออก ของพนักงำนได้
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In addition, the Company has provided a fitness room for its staff who want to exercise.  This will encourage the staff to be more healthy 
and good mental health.

The Company has provided a provident fund for its staff.  A fund consists of 2 parts: one part is the staff saving and the other is the  
Company’s contribution.  It aims to promote savings among the staff.

For the staff subsidy such as subvention fund for helping, relieving and in case of emergency, the Company will provide support to its 
staff and families such as medical treatment expense which is in addition to the welfare provided by the Company or relieving damages 
caused by disasters.

The Company has provided loan for repairing or renovating houses, tuition fee for the staff’s children and funeral expense of a family member.

In conclusion, the Company has always been aware of its staff.  If the staff is healthy and has good financial stability and security provided 
by the company, the staff will work efficiently and effectively.  This will push the Company to achieve its goals.

Career Path
The Company has always supported the protection of human rights according to the Constitution.  It has set  criteria for the staff promotion 
based on performance evaluation which is the Key Performance Indicator (KPI) that evaluate success of work and potential of the staff.  
It has also promoted and supported skill development, knowledge and ability of the staff to progress in the work.

The Company has committed to operate its business according to the Core Value that reflects the corporate culture, by focusing on the 
customers.  The Company has continuously organized activities to help its staff get involved with the Core Value as follows.
1. Unity
2. Integrity
3. Professional
4. Customer Driven

Determining	and	Managing	Remuneration
The Company pays remuneration to executives and staff with fairness and equality according to the remuneration management policy 
based on the Key Performance Indicator.  The Company requires every staff to evaluate the performance once a year, at the end of  
its business cycle starting from January to December (end of December 31)

Organizing	Activities	to	Promote	Relationship	between	the	Staff
This year, the Company has conducted an Engagement Survey and used its results on needs of the staff to improve and organize many 
activities such as sending email within the Company to share stories or news about current situation that the staff, organizing an event 
called ‘Town Hall Meeting’ where the staff can meet top executives and listen to the Company’s operating policies from top executives.  
Moreover, the Company has also provided opportunities for the staff to have group activities such as a football team, bowling team and 
they may join competitions on behalf of the company with other companies participated in.  As a result, these activities help strengthen 
relationship between them and make them feel they are one of family members in this Company.  The staff will love the Company more, 
believe in the Core Value and the rate of turn-over also decreases.
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การเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงบริการขององค์กร
กำรเปิดตัวผลติภณัฑ์ใหม่ แคมเปญใหม่ หรอืบรกิำรใหม่ บรษัิทฯ จะท�ำกำรประชำสมัพนัธ์ผลติภัณฑ์และบรกิำรต่ำงๆ ให้พนกังำนได้รบัรูโ้ดยทัว่ถึง และเปิด
ให้พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงผลิตภัณฑ์ต่ำงโดยให้สิทธิพิเศษ อำทิ กำรลดรำคำประกันภัยบำงประเภท กำรเปิดโอกำสให้ญำติของพนักงำนได้ซื้อผลิตภัณฑ์
ประกันภัยในรำคำพิเศษ นอกจำกนี้ ยังให้พนักงำนสำมำรถเลือกผ่อนช�ำระเป็นรำยเดือนได้อีกด้วย 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นเป้ำหมำยแรกของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรจัดกำรคนที่ดี และมีประสิทธิผล  
จะส่งเสริมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนขององค์กรได้เป็นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรทุกระดับ เพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนเสริมสรำ้งให้พนักงำนมีคุณภำพและมีศักยภำพสูงสุด ท้ังในด้ำนคุณภำพในกำรท�ำงำน
และคุณภำพชีวิต ในกำรอบรมทุกครั้ง บริษัทฯ ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและพนักงำนในส่วนต่ำงๆ เขำ้ร่วมกำรอบรมเป็นอย่ำงดี

นอกจำกนี ้บรษิทัฯ ยังได้ด�ำเนนิกำรพฒันำบคุลำกรให้สอดรบักบัสภำพกำรแข่งขันทำงธรุกจิในปัจจบัุน และได้น�ำค่ำนยิมองค์กร (Core Value) กำรพฒันำ
ควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรบริหำร (Managerial Competency) และกำรพัฒนำควำมสำมำรถในสำขำ
วิชำชีพ (Functional Competency) มำเป็นกรอบในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล โดยได้แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 4 ส่วนหลัก คือ

1. หลักสูตรพื้นฐำนท่ีพนักงำนทุกระดับต้องเข้ำร่วม ได้แก่ หลักสูตรปฐมนิเทศ หลักสูตรค่ำนิยมองค์กร (Core Value) และ หลักสูตรควำมรู้เรื่อง 
 กฎหมำย ปปง. และนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน เป็นต้น
2. หลักสูตรมุ่งเน้นกำรพัฒนำควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) ได้แก่ หลักสูตรกำรบริกำรและกำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ หลักสูตรเทคนิค 
 กำรสื่อสำรและศิลปะกำรบริกำรทำงโทรศัพท์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และหลักสูตรกำรพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนด้วยลีน (Lean Management)  
 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงำนค�ำนึงถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นหลัก ทั้งลูกค้ำภำยในและลูกค้ำภำยนอก เพื่อน�ำไปพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำน 
 ที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยค�ำนึงถึงกำรลดขั้นตอนที่ไม่มีประสิทธิภำพและกำรลดต้นทุนบริษัทฯ 
3. หลักสูตรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรบริหำร (Managerial Competency) ได้แก่ หลักสูตรManagement Skills for Leader l ส�ำหรับพัฒนำ 
 ผู้บริหำรระดับต้น เพื่อเสริมสร้ำงทักษะที่ส�ำคัญส�ำหรับผู้น�ำ เช่น กำรสื่อสำรกับทีมงำน และกำรโค้ชทีมงำน เป็นต้น ทั้งน้ีทุกหลักสูตรที่ผู้บริหำรเข้ำ 
 อบรมจะมีกำรติดตำมผลกำรน�ำไปใช้อย่ำงใกล้ชิด และเปิดโอกำสให้ผู้บริหำรที่เข้ำอบรมทุกคนได้น�ำเสนอผลของกำรน�ำควำมรู้ไปใช้ในกำรท�ำงำน  
 กำรบริหำรทีมงำนให้แก่ผู้บริหำรระดับสูงได้รับฟัง และให้ค�ำแนะน�ำเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ส�ำหรับหลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับกลำง 
 และระดับสูง บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรเติบโตของบริษัทฯ ให้ได้ตำมกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ อำทิ หลักสูตรกำรคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)  
 และหลักสูตร Insurance Landscape under the Disruptive Environment เพ่ือเตรียมรองรับกระแสเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว 
 ในมุมมองของธุรกิจประกันวินำศภัย
4. หลักสูตรกำรพัฒนำควำมสำมำรถในสำขำวิชำชีพ (Functional Competency) ได้แก่ หลักสูตรควำมรู้ด้ำนกำรประกันภัยเบื้องต้น หลักสูตร 
 กำรประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก และหลักสูตรหลักกำรพิจำรณำกำรประเมินควำมเสี่ยงภัยฯ เป็นต้น

ในกำรอบรม บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนได้ฝึกฝนและพัฒนำศักยภำพของตัวเองอย่ำงเต็มที่ และอย่ำงต่อเนื่องทุกระดับอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
ตำมสิทธิที่พนักงำนทุกคนควรจะได้รับ และได้มีกำรส่งพนักงำนเข้ำร่วมกำรสัมมนำกับสถำบันภำยนอก เพ่ือพัฒนำควำมรู้และควำมเป็นมืออำชีพ 
จำกสถำบันกำรอบรมทั้งของภำครัฐและเอกชน ที่ได้จัดควำมรู้ตรงควำมต้องกำรของผู้บริหำรและพนักงำน และสอดคล้องกับเป้ำหมำยของบริษัทฯ
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Allowing	Employees	access	to	the	Company	Services
The Company has always promoted about new product launches, new campaigns or new services to its staff and allowed them to access to 
different products by providing some privileges such as discounts on certain types of insurance, opportunity for relatives to buy insurance 
products at special price and monthly installments.

Development	of	Human	Resources
The Company has always paid attention to the development of human resources.  This is the first goal of good corporate governance, 
good people management and effective operation management.  So, the Company has a policy to train and develop the staff at all levels, 
to promote and develop their skills, continue to upgrade their knowledge and encourage them to have high quality of performance such 
as quality of work and quality of life.  In every training, the Company has received good cooperation of executives and staff from various 
departments in joining the training.

In addition, the Company has developed its human resources to match the current business environment and has applied the Core Value, 
Core Competency, Managerial Competency and Functional Competency as a framework for human resource development. This  
development is divided into 4 main parts.
1. Basic courses for every staff such as orientation courses, Core Value course, AML laws course and anti-corruption policy course.
2. Core competency development courses such as effective communication and service courses, effective communication  
 techniques and art of phone conversation courses and lean management course.  The Company has focused on needs of the  
 customer both internal and external customers in order to develop work processes that can meet the needs of customers, always  
 taking into account the ineffective process reduction and cost reduction.
3. Managerial competency course such as Management Skills for Leader l and Development of young management.  These courses  
 will help strengthen critical skills for leaders such as communication with the team and team coaches.  All courses attended by  
 the management will be monitored closely and the Company has provided opportunity for all executives to present the results about  
 how they have applied the knowledge to work or team management to senior executives and receive advice for ongoing  
 development. For the development of middle and senior executives, the Company has developed courses focusing on growth of  
 the Company based on its strategy such as strategic thinking course and Landscape Insurance under the Disruptive Environment  
 course to prepare them for the rapid change in technology from the point of view of the insurance business.
4. Functional competency course such as basic insurance knowledge, business interruption Insurance and risk assessment.

In training, the Company has provided the opportunity for all staff to practice and fully develop their abilities and knowledge.  The staff also  
have the opportunity to join seminars with external institutions both public and private sector to develop knowledge and professionalism 
based on the needs of the staff and the Company’s goals.
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การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านการจัดกิจกรรม	(CRM)
บริษัทฯ มีควำมมุ่งหวังที่จะตอบแทนและดูแลลูกค้ำทุกท่ำน ซึ่งนอกจำกลูกค้ำจะได้รับกำรบริกำรที่ดีท่ีสุดแล้ว บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส�ำคัญเรื่องกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีอย่ำงยั่งยืนให้เกิดกับลูกค้ำหลังกำรขำยผ่ำนกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดทั้งปี อำทิ กิจกรรมรับชมภำพยนตร์ กิจกรรมท�ำบุญ 
ไหว้พระ กิจกรรมเสวนำ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมำกมำย โดยกิจกรรมจะหมุนเวียนไป เพื่อให้ตรงกับควำมชอบและควำมสนใจของลูกค้ำหลำกหลำยกลุ่ม 
โดยลูกค้ำสำมำรถเลือกเข้ำร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ได้ตำมควำมต้องกำร

นอกจำกกิจกรรมที่บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้ำเลือกเข้ำร่วมตำมควำมสมัครใจแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดท�ำนิตยสำร “ปันยิ้ม	เติมสุข” ที่รวบรวมข้อมูลต่ำงๆ รวมไป
ถงึสทิธิประโยชน์ของลกูค้ำ ทัง้ในแบบรปูเล่มหนงัสอื และ e-Magazine เพือ่ให้ลกูค้ำได้รบัรูค้วำมเคลือ่นไหวของบรษัิทฯ และรบัรูส้ทิธิของตนเอง เพ่ือสร้ำง
ควำมผูกพันระหว่ำงบริษัทฯ และลูกค้ำให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงข้อมูลลูกคำ้อยู่เสมอทั้งเรื่องของควำมสนใจและไลฟ์สไตล์ 
ผ่ำนแบบสอบถำมในนิตยสำร และแบบสอบถำมทีล่กูค้ำได้รบัเม่ือเข้ำร่วมกจิกรรมทีบ่รษิทัฯ จดัขึน้ เพ่ือปรบัปรงุข้อมลูลกูค้ำให้เป็นปัจจบุนั ท�ำให้ลกูค้ำได้รับ
ข่ำวสำรของกจิกรรมทีต่รงตำมควำมต้องกำร และควำมสนใจของลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง อกีทัง้เป็นช่องทำงในกำรแจ้งเปลีย่นแปลงข้อมลูพ้ืนฐำน กรณลีกูค้ำ
เปลีย่นแปลงเบอร์โทรศพัท์หรืออเีมล เพ่ือให้ลกูค้ำไม่พลำดทกุกำรตดิต่อจำกบรษิทัฯ ในเรือ่งของสทิธิประโยชน์ต่ำงๆ ทีล่กูค้ำจะได้รบัตลอดอำยกุรมธรรม์

ส�ำหรับข้อมูลของลูกค้ำนั้น บริษัทฯ ถือเป็นข้อมูลส�ำคัญที่หน่วยงำนกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM) ต้องเก็บรักษำอย่ำงดียิ่ง และจะถูกน�ำไปใช้เพื่อกำร
พฒันำผลติภณัฑ์กำรบรกิำร และกจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงมรีะบบ เพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำรของลกูค้ำมำกทีส่ดุเท่ำนัน้ บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ควำมส�ำคัญ
อย่ำงยิ่ง โดยถือเป็นจรรณยำบรรณที่ยึดถือมำตลอด ลูกค้ำจึงมั่นใจได้ว่ำจะไม่มีกำรละเมิดสิทธิของลูกค้ำอย่ำงแน่นอน ซึ่งลูกค้ำจะได้รับกำรปฏิบัติอยำ่ง
ทัดเทียมกันทุกคน

นโยบายการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน	และแนวทางการบริหารจัดการ
บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคัญต่อเรื่องร้องเรียนท่ีลูกค้ำหรือผู้เกี่ยวข้องแจ้งผ่ำนมำจำกทุกช่องทำง เนื่องจำกเร่ืองร้องเรียนนั้นนอกจำกเป็นควำมเดือดร้อนของ 
ผู้ร้องเรียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อองค์กรและภำพรวมของธุรกิจประกันภัยด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำย กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน 
ไว้ 3 ดำ้น ดังนี้
	 1.	 ช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย
  ปัจจุบันบริษัทฯ มีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนที่ครอบคลุมโดยศึกษำจำกพฤติกรรมของผู้บริโภค และยังพัฒนำระบบส�ำหรับช่องทำงกำรรับเรื่อง 
  ร้องเรียนเดิม และเพิ่มช่องทำงรับเรื่องร้องเรียนช่องทำงใหม่ๆ ซึ่งเมื่อส่วนบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนได้รับข้อมูลเร่ืองร้องเรียนจำกทุกช่องทำงแล้ว 
  จะติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อชี้แจงให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ภำยใน 30 นำที ได้แก่
	 •	 โทรศัพท์
  - ติดต่อส่วนบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียนโดยตรง โทรศัพท์ 0 2290 3297-9
  - ติดต่อผำ่นศูนย์บริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ โทรศัพท์ 1484 บริกำร 24 ชั่วโมง ทุกวัน
  โทรสำร 0 2276 2033
	 •	 ไปรษณีย์
	 •	 หน่วยงานภายในอื่นๆ
	 •	 ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าส�านักงานใหญ	่และสาขาย่อย	ทั่วประเทศ
	 •	 อีเมล:	www.complaint@muangthaiinsurance.com
	 •	 เว็บไซต์
  - info@muangthaiinsurance.com
  - mti_Ecommerce@muangthaiinsurance.com
	 •	 Facebook:	เมืองไทยประกันภัย	Muang	Thai	Insurance
	 •	 คู่สัญญาต่างๆ	เช่น	อู่/ศูนย์ในเครือ	ตัวแทน/นายหน้าฯ
	 •	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ทั่วประเทศ
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Creating	a	Relationship	with	Customers	through	the	Company’s	Activities	(CRM)
The Company has always wan to thanks the customers and take care of them.  Apart from to the best customer service provided, the 
Company has seen the importance of building a good and lasting relationship with its customers through various activities such as movie 
day, making merit, seminar, and many other activities.  Such activities will be held to meet preferences and interests of the customers.  
Customers can choose to participate in various activities as they desire.

In addition to the activities, the Company has also published the “Happy	Smile” magazine which contains contents about benefits of the  
customer in the form of books and ebooks for the customers to update news and situation of the Company and strengthen the relationship.   
Besides, the Company has always updated its customers’ information on their interests and lifestyles through the magazine  
questionnaires and the questionnaire that customers get when participating in the activities.  The customers will receive news and  
update from the Company based on their needs and interests.  This is another channel for the customers to update or edit their information  
such as phone number or e-Mail. 

Customer information is the confidential information for CRM department. It has been well stored and kept.  This information will be used 
to develop products, services, activities and systems to meet the needs of customers.  The Company is aware of information security 
matter.  It is ethics that the Company has valued and complied with.  The customers can be assured that there is no violation of the rights 
and they will be treated equally.

Complaint Policy and Complaint Management Guideline 
The Company has valued the importance to the complaints that customers or related parties pass on from all channels.  It has treated 
complaints as the customer’s trouble and impact of the organization the insurance industry image.  So the Company has set a goal and 
management guideline in 3 areas as follows.

To achieve the goal, the Company has followed above guideline with the details are as follows
 1. Variety of complaint channels
  The Company has set up complaint channels based on the consumer behaviors and developed a system for the original complaint  
  channel and new channels.  When the Complaint Management Section receives complaints from all channels, the staff will contact  
  the complainants for more information or to clarify the problem within 30 minute via: 
 • Phone
  - Contact the Complaint Management Section directly at 0 2290 3297-9
  - Contact through the Call Center at 1484 for 24 hours, everyday
  Fax: 0 2276 2033 
 • Post mail
 • Other departments in the Company
 • Walk-in at Customer Service Center and branches across the country.
	 •	 e-Mail:	www.complaint@muangthaiinsurance.com
 • Website 
  -  info@muangthaiinsurance.com
  -  mti_Ecommerce@muangthaiinsurance.com 
	 •	 Facebook:	Muang	Thai	Insurance	Muang	Thai	Insurance
	 •	 Network	garages/service	centers,	agents/	brokers
	 •	 The	Office	of	Insurance	Commission
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บริษัทฯ ได้ท�ำกำรปรับปรุง พัฒนำกระบวนกำรและระบบเพื่อให้สำมำรถรองรับกำรติดต่อ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนี้
 • มีเจ้ำหนำ้ที่รับเรื่องร้องเรียนและจัดกำรเรื่องร้องเรียนในช่วงเวลำพักเที่ยง (วันท�ำงำน) 
 • ระบบออนไลน์: ผูร้้องเรยีนสำมำรถแจ้งเรือ่งร้องเรียน หรอืสอบถำมข้อมลูเพิม่เตมิผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ โดยข้อควำมของผูร้้องเรยีนจะถูกส่งตรง 
  มำยังส่วนบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบ และแก้ไขปัญหำให้ผู้ร้องเรียนได้อย่ำงรวดเร็ว
2.	 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็วและถูกต้อง
บริษัทฯ มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนท้ังกระบวนกำรภำยในระหว่ำงหน่วยงำน และกระบวนกำรที่เชื่อมโยงระหว่ำงบริษัทฯ และคู่สัญญำ  
เช่น ธนำคำร ตัวแทน นำยหน้ำ โดยทุกกระบวนกำรถูกวัดด้วยข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร SLA (Service Level Agreement) ได้แก่
 1. กำรรับเรื่องร้องเรียนซึ่งเปิดรับจำกหลำกหลำยช่องทำงเพื่อควำมสะดวกของผู้ร้อง โดยจะบันทึกข้อมูลในระบบ และส่งข้อมูลต่อไปยังต้นสังกัด 
  ภำยใน 30 นำที
 2. กำรด�ำเนนิกำรตอบสนอง แก้ไขเรือ่งร้องเรยีนโดยต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ วเิครำะห์ปัญหำของเร่ือง และควำมต้องกำรของผูร้้อง ด�ำเนนิกำร 
  แก้ไขปัญหำตำมขั้นตอนที่ก�ำหนดไว้โดยมีผู้มีอ�ำนำจแต่ละระดับของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมพิจำรณำตัดสินใจ และสื่อสำรชี้แจงผู้ร้องภำยใน 
  3 วันท�ำกำร
 3. ติดตำมผลกำรแก้ไขปัญหำของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง หลังด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้ร้องภำยใน 5 วันท�ำกำร เพื่อให้มั่นใจวำ่ผู้ร้องเรียนได้รับกำร 
  แก้ไขปัญหำครบถ้วน พร้อมทั้งรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต
 4. รำยละเอียดเรื่องร้องเรียน กำรด�ำเนินกำร และแนวทำงแก้ไขปัญหำในแต่ละเร่ือง จะถูกบันทึกลงในระบบบริหำรจัดกำรเร่ืองร้องเรียน เพ่ือน�ำไป 
  วิเครำะห์ต่อไป

3.	 กระบวนการปรับปรุง	พัฒนาเพื่อลดเรื่องร้องเรียน
 1. วิเครำะห์สำเหตุ และหำมำตรกำรแก้ไขปัญหำหรือป้องกันไม่ให้เกิดซ�้ำ โดยแยกสำเหตุ ที่มำของเรื่องร้องเรียน และก�ำหนดแนวทำงป้องกันให้ครบ 
  ทุกด้ำน รวมถึงกำรจัดท�ำแผนของหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อแก้ไข และป้องกันปัญหำในอนำคต เช่น
  • กำรปรับกระบวนกำรปฏิบัติงำน ผลิตภัณฑ์
  • กำรจัดอบรมพนักงำนเพื่อเพิ่มทักษะ และกำรบริกำรลูกค้ำ
  • กำรจัดกิจกรรมมอบรำงวัลกับพนักงำนที่ได้รับค�ำชมเชย
  • กำรอบรมกับคู่ค้ำ ตัวแทน นำยหน้ำ
 2. กำรควบคุมและติดตำมมำตรกำรแก้ไขปัญหำ
  • รำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ให้ผู้บริหำรระดับสูงทรำบทุกเดือน
  • รำยงำนเรื่องร้องเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรของบริษัทฯ
  • รำยงำนเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ทุกไตรมำส

ผลการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
จำกกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรข้อร้องเรียน แสดงให้เห็นถึงควำมตั้งใจของบริษัทฯ ในกำรให้ควำมส�ำคัญในกำรส่งมอบบริกำรท่ีเป็นเลิศ 
(Service Excellence) ให้แก่ลกูค้ำในทกุจดุบริกำรของบรษิทัฯ ได้แก่ ศนูย์บรกิำรลกูค้ำส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค งำนบรกิำรสนิไหมประกนัภัยทรพัย์สนิ 
และเบ็ดเตล็ด งำนบริกำรสินไหมอุบัติเหตุและสุขภำพ งำนบริกำรส�ำรวจภัยรถยนต์ และงำนบริกำรลูกค้ำทำงโทรศัพท์ โดยบริษัทฯ ได้มีกำรด�ำเนินกำร
ส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำที่มำใช้บริกำรกับจุดบริกำรของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำผลลัพธ์ที่ได้มำใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำและปรับปรุง
คุณภำพกำรบริกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด และส่งมอบบริกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง

จำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ พบว่ำบริษัทฯ สำมำรถส่งมอบบริกำรที่สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำได้ดีขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอ และยังคงมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งกำรวำงแผนรองรับสังคมดิจิทัล ด้วยกำรน�ำนวัตกรรมกำรให้บริกำร (Service Innovation) มำช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน ได้แก่ ระบบ Voice of Customer ส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลควำมต้องกำรของลูกคำ้ผ่ำนระบบอัตโนมัติ เพื่อน�ำมำใช้ในกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงแท้จริง และกำรให้บริกำรข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และบริกำรผ่ำน 
ระบบ Live Chat เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กับลูกค้ำที่ต้องกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ และกำรพัฒนำ Mobile Application เพ่ือเป็นช่องทำง 
ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ และรองรับกำรให้บริกำรด้ำนกรมธรรม์และบริกำรสินไหมให้กับลูกค้ำได้ทันทีและตลอดเวลำ
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The Company has improved and developed its processes and systems to support the contact of and receiving complaint form any related 
parties to be more convenient and faster as follows. 
 • The Company’s staff are available to receive and handle complaints during lunch break (work day)
 • Online channels: Complaints can be filed or any person can ask for more information via the website.  The complainant’s message  
  will be sent directly to the Complaint Management Section which will check and quickly resolve the issue.

2. Quick and accurate complaint management process.
The Company has set up processes to manage complaints both internal process and a process that connects the Company and its coun-
terparties such as banks, brokers and agents.  All processes are measured by service level agreement (SLA) as follows. 
 1. Receiving complaints from multiple channels for the convenience of the complainants and such complaints will be recorded in the  
  system.  The complaints will be contacted within 30 minutes by the Company’s staff.
 2. Complaint responding and solving after the process of investigating and analyzing a problem and need of the complainant.  After  
  that, the problem will be solved based on the procedure where persons with authority of related department make decision together  
  and communicate to the complainant within 3 business days.
 3. Following up the resolution of all complaints after resolving the problem within 5 working days to ensure that the problem has been  
  fully resolved and listen to suggestions of the complainant to help prevent any problems that may occur in the future.
 4. Details of complaints, actions taken and solutions of each problem will be recorded in the complaint management system for further  
  analysis.

3. Improvement and developed process to reduce complaints.
 1. Cause analysis to find solutions of the problems or prevent recurrence of the problem by separating cause of complaints and set 
  preventive measure covering all aspects, including plans of the various departments to solve and prevent future problems, such as
  • Improving work process/products 
  • Staff training to enhance skills and improve service quality 
  • Providing award to staff who has received compliments 
  • Training provided for business partners, agents and brokers
 2. Control and follow-up measures.
  • Report information about the complaint to top executives on a monthly basis
  • Report the complaints to the Board of Directors meeting 
  • Report the complaints to the Risk Management Committee on a quarterly basis 

Result of Complaint Management 
According to the complaint management, the Company has an intended and emphasized on delivering excellent service to the customers 
at all service points of the Company such as service centers in central and regional areas, property and miscellaneous claim services, 
personal accident and health claim service, motor insurance surveyor, and call center.  The Company has conducted a customer satis-
faction survey at its service points on a yearly basis.  The results are used as a guideline to develop and improve the quality of service to 
meet the standards set and deliver services that truly serves need of the customers.

According to our past performance, the Company has been able to deliver consistent services to please our customers and committed 
to continuous improve the service quality.  It has planned to be prepared for a digital society by adopting service innovation to improve 
the performance of the system such as Voice of Customer system for collecting customer requirements through automatic systems.  Such 
information will be used to design products and services that truly meet the need of customers and provide information about products 
and services through live chat system which facilitates customers who want to communicate through online channels. It has developed 
mobile applications to be a channel to manage relationship with customers and support the provision of immediate insurance and claim 
services to the customers.

0792017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited



CSR จุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างสังคมแห่งรอยยิ้ม

จำกกลยุทธ์ 3G+ บรษิทัฯ ได้วำงแนวเป้ำหมำยของกำรด�ำเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคม เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมำกกว่ำกำรด�ำเนนิงำนท่ีประสบผลส�ำเรจ็ น่ันคอืกำร 
ด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ต้องสำมำรถกระตุ้นและสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้เห็นประโยชน์ ได้ด�ำเนินกิจกรรมตำมอย่ำง และได้ขยำย 
ต่อยอดไปสู่ประสิทธิผลที่เพิ่มมำกขึ้น ของกิจกรรมในแต่ละด้ำนด้วยกัน

โครงการอาสาสมัครแพทย์	พยาบาลไทย-นานาชาติฯ
กำรสนับสนุนกำรด�ำเนินกิจกรรมของกลุ่มอำสำสมัครแพทย์และพยำบำลชำวไทยซึ่งท�ำงำนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ และมีควำมต้องกำรที่จะกลับมำ
เพื่อท�ำควำมดีตอบแทนบ้ำนเกิดของตัวเอง ด้วยกำรรักษำผู้พิกำรชำวไทยที่ปำกแหว่ง เพดำนโหว่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยำกไร้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย จึงเป็น
ควำมตั้งใจของบริษัทฯ ที่จะสร้ำงแรงบันดำลใจของกำรท�ำควำมดี ให้แก่คนไทยทุกคนว่ำแม้คนที่อยู่ต่ำงบ้ำนต่ำงเมืองแต่ก็มีควำมตั้งใจที่จะกลับมำช่วย
เหลือคนไทย ในประเทศไทย

กำรด�ำเนินกจิกรรมของโครงกำร บรษิทัฯ รบัผดิชอบภำรกจิใน 2 ด้ำนด้วยกนั หน่ึง คอื กำรดแูลและสนบัสนุนกำรท�ำกจิกรรมต่ำงๆ ของทมีแพทย์ นอกจำก
เพื่อเป็นตัวแทนคนไทยทั้งประเทศ ขอบคุณแพทย์พยำบำลชำวไทยแล้ว โครงกำรนี้ ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันทำงกำรแพทย์ที่มีชื่อเสียงของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิำเดนิทำงมำร่วมให้กำรรกัษำผูพิ้กำรปำกแหว่งเพดำนโหว่ในประเทศไทยด้วย กำรดแูลต้อนรับในฐำนะเจ้ำบ้ำนทีด่ ีจะช่วยสร้ำงควำม
ประทบัใจให้แก่ชำวต่ำงชำต ิเพือ่บอกเล่ำเรือ่งรำวอันดงีำมของวฒันธรรมไทย สูส่งัคมโลกต่อไป สอง คอื กำรดแูลคนไข้และญำต ิระหว่ำงเข้ำรับกำรรกัษำ 
เนื่องจำกคนไข้ส่วนใหญ่เดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด หรือเป็นผู้ที่ขำดโอกำสในกำรเขำ้ถึงกำรรักษำ กำรดูแลคนไข้และญำติ จึงเปรียบเสมือนกำรส่งมอบ
ก�ำลังใจ ให้คนไข้และญำติ ได้มีแรงบันดำลใจที่จะวำงแผนอนำคตหลังสำมำรถใช้ชีวิตอย่ำงเป็นปกติ

ปี 2560 โครงกำรฯ สำมำรถให้กำรรักษำเด็กพิกำรปำกแหว่ง-เพดำนโหว่ ณ โรงพยำบำลเด็ก จ�ำนวน 21 คน และผู้ใหญ่ซึ่งพิกำรปำกแหว่ง-เพดำนโหว่  
ณ โรงพยำบำลรำชวิถ ีจ�ำนวน 6 คน ซึง่เป็นไปตำมควำมตัง้ใจของกลุม่อำสำสมคัรแพทย์และพยำบำล รวมทัง้บรษิทัฯ ทีต้่องกำรร่วมเป็นส่วนหนึง่ของกำร
ช่วยเหลือชำวไทยให้สำมำรถกลับมำใช้ชีวิตได้ตำมปกติอีกครั้ง

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการไทย
กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือสร้ำงอำชีพให้แก่ผู้พิกำรนี้เกิดข้ึนจำกข้อบังคับของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรที่วำงแนวทำงปฏิบัติ
ส�ำหรับองค์กรที่มีพนักงำน 100 คนขึ้นไป ต้องจ้ำงพนักงำนซึ่งเป็นผู้พิกำรในอัตรำส่วน 100 : 1 ซึ่งที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรจ้ำงงำนผู้พิกำรทำงสำยตำ
เข้ำมำเป็นพนักงำนในส่วนงำน Call Center และเป็นข้อพสิจูน์ว่ำผูพ้กิำรไม่ได้มคีวำมสำมำรถลดน้อยกว่ำคนปกตเิลย อย่ำงไรกต็ำม เนือ่งจำกพืน้ทีต้ั่งของ 
บริษัทฯ อยู่กลำงใจเมือง ค่ำครองชีพ กำรเดินทำงอำจไม่เอื้อต่อกำรท�ำงำนของผู้พิกำร บริษัทฯ จึงไม่สำมำรถหำผู้พิกำรมำท�ำงำนด้วยได้ ขณะเดียวกัน 
บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกำสจำกกำรที่พระรำชบัญญัติดังกล่ำว ได้เปิดโอกำสให้หน่วยงำนที่ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้พิกำร ด้วยวิธีกำรอื่นๆ เพื่อทดแทน
กำรจำ้งงำนผู้พิกำรได้

จำกข้อมลูของส�ำนักงำนสถติแิห่งชำต ิและกระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ ได้ผลกำรส�ำรวจคล้ำยกนัว่ำ ผูพ้กิำรส่วนใหญ่อำศยัอยูใ่น
พื้นที่ตำ่งจังหวัด และไม่สะดวกในกำรเดินทำงออกมำท�ำงำนต่ำงถิ่น ผู้พิกำรส่วนใหญ่มีฐำนะยำกคน มีกำรศึกษำเพียงระดับประถมศึกษำ และยึดอำชีพ
กำรเกษตรและรับจ้ำงเป็นหลัก ซึ่งมีรำยได้ไม่มำกนัก ท�ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถช่วยให้คนกลุ่มนี้ สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้อย่ำงยั่งยืน
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CSR: The beginning of inspiration to create a society of smiles.
From the 3G+ strategy, the Company has set a goal of social responsibility activities to get more other results apart from successful  
operation.  These activities should be able to motivate and inspire those involved to think about benefits of the activities and make the  
activities become more productive together.

Volunteer	Program	for	Thai–International	Doctors	and	Nurses
This activity aims to support activities of Thai doctors and nurses who have been working in the United States and want return home to  
do good activities in Thailand by providing free medical treatment for disabled with cleft palate and cleft lip.  Most of them are poor.  It is  
the intention of the Company to inspire Thai people to do good things.  Even people living in foreign counties have good intention to help 
people in Thailand.

The Company responsible for 2 missions of this program.  First is to take care of and support the activities of the doctor and nurse team.   
There is a team of medical experts from well-known medical institution in the United States to join the Thai team in providing the treatment 
for disabled with cleft palate and cleft lip in Thailand.  To provide them with hospitality will impress the foreigners and they will share these 
stories about good cultur and  society to the world.  Second mission is to take care of patients and their relatives during the treatment 
because most patients come from other provinces or lack of access to medical treatment.  To treat them well is like to cheer them up and 
make them get inspired live their lives like normal people.

In 2017, the program can provide medical treatment to 21 children with cleft palate and cleft lip at the Children Hospital and 6 adults with 
cleft palate and cleft lip at Rajavithi Hospital.  The goal of this program is achieved according to the intention of the volunteers and the 
Company that want to inspire them and make them happy with their lives again.

Project	on	Supporting	and	Developing	Quality	of	Life	for	Persons	with	Disability	in	Thailand
The project has complied with the Promotion and Development of Quality of Life for Disabled Persons Act which requires companies having 
more 100 staff to hire 1 person with disability.  The Company has hired a disable person with sight disability to work as a call center agent.  
This can prove that the disabled is capable of working like normal people.  However, the Company does not hire any disable person due 
to many factors such as location of the Company, cost of living or transportation that is not suitable for the disabled.  So, the Company has 
provided other ways of help for them instead of hiring.

Based on similar data from the National Statistical Office and the Ministry of Social Development and Human Security, most of the disabled 
live in rural areas and cannot travel to work outside their areas.  These people have difficult lives.  They finished only elementary school 
and their occupations are farmer and freelancer.  Their incomes are not high though.  So the Company has been thinking to help people 
and this help should be sustainable.
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กำรฝึกอบรมอำชีพดำ้นกำรเกษตรและเลี้ยงสัตว์ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พิกำรไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นของควำมมุ่งมั่นที่บริษัทฯ 
ได้ด�ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ด้วยกำรมอบองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรเกษตรและกำรเลี้ยงสัตว์ เพื่อต่อยอดเสริมกับภูมิปัญญำท้องถิ่น
ที่ผูพ้ิกำรในพืน้ทีม่ีอยูแ่ลว้ให้เกดิเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ทีจ่ะชว่ยให้ผูพ้ิกำรสำมำรถพฒันำต่อยอดอำชพีเกษตรกรรมและเลี้ยงสตัว์ เพือ่เปน็อำชีพ และมีส่วน
ในกำรช่วยเหลือครอบครัวได้

กิจกรรมกำรอบรมด้ำนกำรเลี้ยงสัตว์ บริษัทฯ เริ่มต้นกับผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพิกำรจำกกำรเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ ด้วย
พื้นฐำนของผู้พิกำรส่วนใหญ่ ประกอบอำชีพด้ำนกำรเกษตรอยู่แล้ว เมื่อเกิดเหตุให้พิกำร ผู้พิกำรหลำยคนมักรู้สึกท้อแท้ที่ตัวเองจะกลำยเป็นภำระของ
ครอบครัว กำรเข้ำไปสร้ำงอำชีพให้แก่ผู้พิกำรจึงเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลให้แก่ผู้พิกำรเห็นถึงคุณค่ำในตัวเองที่สำมำรถมีส่วนช่วยเหลือครอบครัว รวมทั้ง
เป็นแรงบันดำลใจส�ำหรับคนอื่นๆ ในชุมชน ที่ได้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นพยำยำมของผู้พิกำร 

4 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ สรำ้งอำชีพเลี้ยงสุกร เลี้ยงไก่ไข่ และเลี้ยงไก่เนื้อ แก่ผู้พิกำรไปเป็นจ�ำนวน 36 คน ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้ขยำยพื้นที่ไปยังจังหวัดรำชบุรี
เพิ่มขึ้น ตำมเป้ำหมำยของโครงกำรที่ต้องกำรมีส่วนร่วมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิกำรไทยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ได้ให้กำรสนบัสนนุองค์กรซึง่ดแูลผูพิ้กำรด้วยกำรสนบัสนนุกำรอบรมเพือ่สร้ำงอำชพีแก่เดก็พกิำรออทสิตกิทีอ่ยู่ในควำมดแูลของมลูนธิิ
บ้ำนครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ จังหวัดชลบุรี ด้วยภำระหน้ำที่ของมูลนิธิ ที่รับผิดชอบดูแลเด็กออทิสติกซึ่งมีจ�ำนวนมำก กำรที่บริษัทฯ ใช้สิทธิฝึกอบรมเพ่ือ
สร้ำงอำชีพให้แก่เด็กพิกำรออทิสติกที่อยู่ในควำมดูแลของมูลนิธิ โดยได้รับควำมยินยอมกำรให้สิทธิจำกผู้ปกครอง สำมำรถช่วยให้มูลนิธิ ตลอดจนเด็ก
และครอบครัวที่เขำ้ร่วมโครงกำร ได้รับประโยชน์จำกกำรได้มีอำชีพ ได้มีรำยได้ ส�ำหรับครอบครัว และรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ มูลนิธิ
ได้น�ำไปใช้ในกำรด�ำเนินงำน เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งแก่มูลนิธิ ให้สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้อย่ำงเข้มแข็ง

กำรด�ำเนนิกจิกรรมดงักล่ำวแม้ส่วนหนึง่จะเกิดขึน้จำกข้อบงัคบัทำงกฎหมำย แต่อกีทำงหนึง่ น่ีคอืควำมตัง้ใจจริงของบรษิทัฯ ท่ีอยำกมส่ีวนร่วมในกำรพฒันำ
สังคมไทยให้มีควำมเข้มแข็ง ผู้พิกำรที่อยู่ในพื้นที่หำ่งไกลได้รับกำรดูแล และมีคุณภำพชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สำมำรถพึ่งพำตัวเองได้ และลดกำรพึ่งพำ
จำกภำครฐั ซึง่สดุท้ำยจะกลำยเป็นผลส�ำเรจ็โดยรวมของกำรพัฒนำประเทศ ทีส่�ำคญั บรษิทัฯ ด�ำเนินโครงกำรดงักล่ำวเพือ่เป็นต้นแบบและแรงบนัดำลใจ
ส�ำหรับภำคเอกชนอื่นๆ ที่ต้องกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้พิกำรไทย แต่ยังไม่รู้วำ่จะด�ำเนินกำรตำมแนวทำงไหน ซึ่ง 2 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีส่วนส่งเสริม
ให้ภำคเอกชนอื่นเขำ้มำเป็นเครือข่ำยร่วมด�ำเนินกิจกรรมอบรมเพื่อสร้ำงอำชีพแก่ผู้พิกำร โดยปี 2559 มีจ�ำนวน 3 บริษัท ปี 2560 มีจ�ำนวน 8 บริษัท และ
สำมำรถขยำยพื้นที่ในกำรประกอบอำชีพตำมโครงกำรฯ จำกเดิมจังหวัดสระแก้ว ไปยังจังหวัดนครรำชสีมำ และจังหวัดรำชบุรีเพิ่มขึ้น

บรษิทัฯ ยังคงคดิสร้ำงสรรค์แนวทำง และวธิกีำรใหม่ๆ เพือ่ให้สำมำรถเป็นส่วนหน่ึงทีจ่ะสนับสนุนพลงัและควำมสำมำรถของคนพกิำร เพือ่สร้ำงควำมเข้มแขง็ 
แก่ครอบครัวผู้พิกำร ชุมชนของผู้พิกำร และบริษัทฯ เชื่อว่ำควำมส�ำเร็จจะขยำยไปยังสังคมภำยนอก ซึ่งเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นได้ในที่สุด
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Training in agriculture and animal husbandry under the Project on Supporting and Developing Quality of Life for Persons with Disability  
in Thailand is the beginning of the Company’s commitment.  The project has been carried on since 2014, by educating them about  
agriculture and animal husbandry to supplement with local wisdom.  It will help them to improve their farming and animal husbandry and 
to help their families.

The Company has started this activity with the disabled people with impaired movement in Sa Kaeo Province.  They became the disabled 
because they stepped on the trapped bombs in that area.  Many of them used to be a farmer. When the incident occurred, many of them 
get frustrated that they become a burden to thier families.  Giving them jobs makes them value themselves more because they can help 
the families, as well as inspire others in the community not to give up with their lives.

Over the past 4 years, the Company has helped 36 people to have jobs such as raising pigs, layer chicken and broilers.  This year, the 
Company has expanded the project to Ratchaburi according to an objective of the project that it wants to contribute to the quality of life 
for the disabled in Thailand.

In addition, the Company has supported organizations which take care of the disabled by supporing training that aims to give a job to 
Autistic children at Kru Boonchoo Home Foundation for children, Chonburi province.  This foundation has to be responsible for a lot of 
children.  This training by the Company will help the foundation, children with disabilities and their families who join that project to gain 
benefits such as having a job and income.  Some of money from sale of products under this project will be spent to support the foundation. 

The Company has to comply with the law and it also has good intention to participate in the development of Thai society to grow stronger.  
Disabled people in remote areas must be cared and their quality of lives must be better.  They can rely themselves and become less  
dependable on the government.  Eventually, it will become the overall success of the country development.  Besides, the Company has 
aimed to create this project to be an inspiration for other private sectors that want to help people with disabilities but they do not know how to 
start.  In the past year, the Company has encouraged other private sector to join this project.  There were 3 companies in 2016.  There were 
8 companies in 2017.  It can expand project which is originally from Sa Kaeo province to Nakhon Ratchasima and Ratchaburi provinces.

The Company has continued create new ways and method to help and support the disabled people and strengthen their families and  
communities.  The company believes that success will grow and grow more to outside society and will eventually become big society 
 in the end.
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จิตอาสาเมืองไทยประกันภัย

โครงกำรอำสำกล้ำใหม่เมืองไทย และโครงกำรฉันรักเมืองไทย เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำกแนวควำมคิดของบริษัทฯ ที่ต้องกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้แก่
พนักงำนในองค์กร ครอบครวัของพนักงำน ชมุชนของครอบครวัพนักงำน ตลอดจนสงัคมทัว่ไป ถึงกำรมส่ีวนร่วมแบ่งปันและสร้ำงสรรค์ควำมดงีำมร่วมกนั

จำกแนวคิดดังกล่ำว ได้เกิดโครงกำรในรูปแบบจิตอำสำ โดยมีพนักงำนทุกคนในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้กำรด�ำเนินกิจกรรมประสบผลส�ำเร็จตำม
แนวทำงที่ได้วำงไว้ร่วมกัน

เริม่จำกกำรปลกูฝังพนักงำนให้เป็นผูม้จีติอำสำ และได้มส่ีวนร่วมกับบรษิทัฯ ในกำรรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยกำรด�ำเนนิ	“โครงการอาสากล้าใหม่เมอืงไทย”	 
ทีก่�ำหนดให้พนกังำนใหม่ทกุคนจะต้องออกไปปฏบิตัภิำรกจิท�ำควำมดใีห้กบัสังคม โดยบริษทัฯ ให้กำรสนบัสนนุงบประมำณส�ำหรับกำรด�ำเนนิกจิกรรม ซ่ึง
จะแบ่งพนักงำนใหม่ออกเป็นรุ่นตำมเดือนที่เข้ำท�ำงำน พนักงำนอำสำกล้ำใหม่เมืองไทยแต่ละรุ่นจะเป็นผู้สร้ำงสรรค์กิจกรรม และบริหำรจัดกำรกิจกรรม
เองทัง้หมด โครงกำรดังกล่ำวนอกจำกจะเป็นกำรสร้ำงควำมเป็นผูม้จิีตอำสำ และเปิดโอกำสให้พนกังำนใหม่ได้ออกไปท�ำควำมด ีสร้ำงควำมสขุ สร้ำงรอย
ยิ้มให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหวำ่งพนักงำนอีกด้วย

โดยกิจกรรมที่พนักงำนใหม่ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์ และออกไปปฏิบัติ อำทิ กิจกรรมสันทนำกำรที่จัดข้ึนในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมด้ำนกีฬำเพ่ือปลูกฝังให้
เยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเพื่อร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเพื่อผู้พิกำร รวมถึงกำรบริจำคของใช้จ�ำเป็นต่ำงๆ 
ให้กับหน่วยงำน หรือสถำนสงเครำะห์ต่ำงๆ

จำกกำรด�ำเนินโครงกำรอำสำกล้ำใหม่เมืองไทย เป็นจุดเริ่มต้นที่ท�ำให้เกิด “โครงการฉันรักเมืองไทย” ขึ้นมำ ซึ่งเป็นกำรเปิดโอกำสให้พนักงำนทุกคนใน
องค์กรได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในกำรสร้ำงประโยชน์ให้กบัสงัคม โดยพนักงำนจะต้องรวมกลุม่กนั 15-20 คน สร้ำงสรรค์กจิกรรมเพือ่สงัคมส่งเข้ำประกวด เพือ่
ชงิรำงวัล MTI CSR AWARDS โดยคณะกรรมกำรจะคดัเลอืกกลุ่มจติอำสำเพยีง 5 กลุม่ ตำมเกณฑ์กำรพจิำรณำ คอื รปูแบบกำรด�ำเนนิกิจกรรม ผลลพัธ์ที่
คำดวำ่จะได้ และมีกำรส่วนร่วมของพนักงำนและชุมชนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม เพื่อรับทุนสนับสนุนกิจกรรมและด�ำเนินกิจกรรมจริง ซึ่งโครงกำรฉันรักเมือง
ไทยได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกพนักงำนที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมถึงหน่วยงำนที่ชำวจิตอำสำได้ไปส่งมอบควำมสุขให้ และนอกจำกนั้นยังเพ่ิมกำรมี
ส่วนร่วมระหว่ำงบริษัทฯ กับหน่วยงำนภำยนอก

โดยกิจกรรมต่ำงๆ ที่จิตอำสำเมืองไทยประกันภัยตั้งใจสร้ำงสรรค์ส่งเข้ำประกวดในแต่ละปีมีอย่ำงหลำกหลำย ไม่ว่ำกิจกรรมพัฒนำโรงเรียนที่จิตอำสำ
ได้ออกไปร่วมปรับปรุงอำคำรเรียน ห้องสมุด และสนำมเด็กเล่น กิจกรรมสร้ำงควำมสุขให้กับผู้สูงอำยุที่บ้ำนพักคนชรำ กิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ท่ีสถำน
สงเครำะห์สัตว์ เป็นต้น

จำกควำมส�ำเร็จของโครงกำรฉันรักเมืองไทยที่จัดต่อเนื่องมำ 3 ปี ท�ำให้เกิด “โครงกำรฉันรักเมืองไทยออนทัวร์” เพื่อให้พนักงำนประจ�ำสำขำย่อย ตัวแทน 
และลกูค้ำในแต่ละพืน้ทีไ่ด้มีโอกำสท�ำกจิกรรมร่วมกนั และได้สร้ำงประโยชน์ให้กบัสังคม จำกควำมตัง้ใจจรงิทีต้่องกำรคนืก�ำไร และสร้ำงประโยชน์ให้แก่
ชุมชนในพื้นที่ ไม่ว่ำจะเป็นสถำนสงเครำะห์ ชุมชน วัด หรือโรงเรียนในพื้นที่ของสำขำที่ตั้งอยู่ ซึ่งระยะเวลำที่ผ่ำนมำได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรไปแล้วใน 8  
พื้นที่สำขำ ได้แก่ ขอนแก่น ชลบุรี นครรำชสีมำ เชียงใหม่ อุดรธำนี สกลนคร ระยอง และอุบลรำชธำนี โดยได้รับควำมร่วมมือจำกพนักงำนสำขำย่อย 
คู่ค้ำ ตัวแทน และลูกค้ำที่อยู่ในพื้นที่เป็นอยำ่งดี โครงกำรนี้นอกจำกเป็นกำรสรำ้งประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว ยังเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กร 
พนักงำน ตัวแทน และลูกคำ้ ด้วย

โดยกจิกรรมต่ำงๆ ทีพ่นักงำนสำขำย่อย ได้ช่วยกนัคดิเพ่ือสร้ำงประโยชน์ให้กบัสงัคมส่วนใหญ่ จะเน้นกำรท�ำกจิกรรมกับสถำนสงเครำะห์ และโรงเรยีนทีอ่ยู่
ในพ้ืนทีส่ำขำ ด้วยกจิกรรมพฒันำโรงเรยีน รวมถึงบรจิำคของใช้จ�ำเป็นให้กบัสถำนสงเครำะห์ในจงัหวดั อำท ิสถำนสงเครำะห์เดก็ก�ำพร้ำ สถำนสงเครำะห์
เด็กพิกำร และโรงเรียนสอนคนตำบอด เป็นต้น
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Muang Thai Volunteers

New volunteer project and I love Muang Thai project are the activities created by the Company to inspire every staff, their families and  
communities and the society about participating, sharing and creating good things together.

According to this idea, the Company has created the volunteer project where all staff in the Company work together to ensure that their  
activities are successful under the concept they plan together.

Stating with instillation of volunteer spirit and participation in social responsibility activities by organizing “New	Volunteer	Project”	for all new 
staff who have to go out to do good things for the society.  The Company has provided budgets to support their activities.  New staff will 
be divided into batches according to the month of work.  They will be able to create the activity and manage such activity by themselves.  
The project is not only help to instill volunteer spirit but also provide new staff to do good things to give the society a big smile.  It also help 
to build good relationships among the staff.

The activities that new staff has worked together are recreation activities held in the community, sports activities for children to spend their 
free time wisely, mangrove planting activities to contribute to environmental conservation and activities for the disabled including donations 
to organizations or foundations.

“I	love	Muang	Thai	Project” is the next project after New volunteer project.  This project has allowed all staff in the Company to participate 
to create good society.  15-20 staff will group together and submit a proposal of their project to win MTI CSR AWARDS.  The committee will 
select only 5 volunteer groups according to the criteria such as concept and method of the activities, results and participation of the staff 
and community.  The winners will receive a fund for their activities.  The project receives good feedback from the staff and related parties 
such as communities or foundations.  In addition, this project also increases the participation between the Company and external agencies.

Volunteer activities by the Company are diverse such as schools development, renovation of school building, library and a playground for 
children, activity to create happiness to elderly at nursing homes, help the animals at foster home, etc.

Thank s to the success of I love Muang Thai project that has been conducted for 3 years consecutively “I Love Muang Thai on Tour  
Project” is created to provide opportunity for the staff who work at the Company branches, agents and customers in each area to do good 
things together, create benefits to community and the society and other places such as foundation, temple or school in that area where the 
Company’s branch are located.  The project has already been implemented in 8 branches: Khon Kaen, Chonburi, Nakhon Ratchasima, 
Chiang Mai, Udon Thani, Sakon Nakhon, Rayong and Ubon Ratchathani.  The Company has received good cooperation from the staff, 
business partners, agents and customers in that area.  This project is not just benefit the society but also build up relationships between 
the Company, staff, agents and customers.

The activities under this project are helping society, foster home and schools in that area, developing school, donating necessary stuff to 
the provincial foundation such as orphanage homes, children with disability homes and schools for the blind.
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อาสาช่วยภัยน�า้ท่วม
จำกสถำนกำรณ์อทุกภยัท่ีเกิดขึน้กับประเทศไทยในปี 2560 ซึง่เกิดข้ึนอย่ำง
รุนแรงในพื้นท่ีภำคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อช่วงกลำงปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ 
ได้ด�ำเนินโครงกำร “เมืองไทยประกันภัย ช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วม” เพื่อส่ง
มอบก�ำลงัใจให้กับพ่ีน้องชำวไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ดงักล่ำว 
ด้วยกำรจัดส่งถุงยังชีพไปยังพื้นที่ต่ำงๆ ที่ประสบเหตุ อำทิ จังหวัดร้อยเอ็ด 
สกลนคร และอบุลรำชธำน ีโดยกระบวนกำรจดัท�ำถงุยังชพี ได้รบัควำมร่วม
มือจำกพนักงำนจิตอำสำที่มำรวมพลังกัน เพื่อจัดเตรียมถุงยังชีพ จ�ำนวน 
1,000 ถุง ซึ่งท�ำให้สำมำรถน�ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันเวลำ ซึ่งจำก
สถำนกำรณ์ที่เกิดข้ึนในปี 2560 ท�ำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญใน
เร่ืองของกำรเกดิภยัพบิติัต่ำงๆ จงึได้มกีำรวำงแผนเพือ่สร้ำงแนวทำงในกำร
ช่วยเหลือ และเข้ำถึงผู้ประสบภัยได้อย่ำงทันท่วงที โดยก�ำหนดกำรจัดตั้ง
โครงกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ซึ่งจะมีกำรด�ำเนินกำรตลอดทั้งปี

Help	Flood	Victims.
The flood situation in Thailand in 2017 was violent in the north-eastern 
region, the Company has implemented the project.  “Muang Thai 
Insurance Helps Flood Victims.” to deliver morale to Thai people who 
are affected by this incident.  The Company has delivered survival 
bags to various areas such as Roi Et, Sakon Nakhon and Ubon 
Ratchathani and the staff have help the Company to prepare 1,000 
bags which could be delivered to flood victims in time.  Besides, 
the Company has foreseen the impact of natural disaster after the 
flood event in 2017.  So, it has planned to create a guideline that 
can to help reach the victims promptly.  This guideline has become 
a disaster relief program that will be done throughout the year.

การสนับสนุนกีฬาฟุตบอล

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ตลอดระยะเวลำ 7 ปี บรษิทัฯ ในฐำนะผูส้นบัสนนุสมำคมกฬีำฟตุบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์ ด้วยวัตถุประสงค์หลกัในกำรส่งเสรมิฟตุบอล
ทีมชำติไทย ทุกรุ่นอำยุ ทุกระดับ ไปสู่ควำมส�ำเร็จในระดับนำนำชำติ โดยเฉพำะในทีมฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย แม้ทรำบดีว่ำได้รับควำมนิยมน้อยกว่ำ
ฟุตบอลชำย แต่บริษัทฯ ยังคงยืนหยัดให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยควำมตั้งใจจริงและเจตนำรมณ์ที่แน่วแน่ ที่ต้องกำรผลักดันฟุตบอลหญิงไปสู่
ควำมส�ำเร็จสูงสุด

ตลอดปี 2560 ทีมฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย ชุดใหญ่ ได้เดินทำงเข้ำร่วมกำรแข่งขันส�ำคัญ ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้ำงชื่อเสียงมำสู่ประเทศไทย โดยในเดือน
เมษำยน ทีมได้เขำ้ร่วมกำรแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2018 รอบคัดเลือกที่ประเทศปำเลสไตน์ โดยทีมชำติไทย อยู่กลุ่มซี ร่วมกับ ไต้หวัน และ
เจำ้ภำพ ปำเลสไตน์ ซึ่งทีมชำติไทยสำมำรถคว้ำแชมป์กลุ่มจำกกำรเอำชนะทั้งสองทีม ผ่ำนเข้ำไปเล่นในรอบสุดท้ำยที่จะแข่งขันในเดือนเมษำยน 2561  
ที่ประเทศจอร์แดน ซึ่งถือเป็นกำรแข่งขันด่ำนสุดท้ำยส�ำหรับกำรเข้ำไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก ปี 2019 ที่ประเทศฝรั่งเศส

ในเดือนสิงหำคม ทีมฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย ยังท�ำกำรเตรียมทีมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 29 “กัวลำลัมเปอร์เกมส์ 2017”  
ที่ประเทศมำเลเซีย ซ่ึงบริษัทฯ ให้กำรสนับสนุนและดูแลอย่ำงใกล้ชิด ซึ่งรำยกำรนี้ นักกีฬำฟุตบอลหญิงทุกคนได้แสดงให้เห็นถึงสปิริตและควำมทุ่มเท
พลังกำยและใจเพื่อประเทศชำติ ในกำรก้ำวผ่ำนอุปสรรคและควำมยำกล�ำบำกต่ำงๆ มำได้ แม้ได้รับเพียงเหรียญเงิน แต่สำมำรถเอำชนะใจคนไทย 
ที่ติดตำมชมได้ทั้งประเทศ
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Football Support
A football is still popular sport among everyone around the world including Thailand.  Apart from the enjoyment of watching and cheering, 
one thing that we believe is football is the important tool for human resource development both physically and mentally.  Also, football helps 
to build a reputation and prestige to the country.  Now, Football has become a part of Thai people and society.  It is a key that inspires 
many young men and women across the country.

Thailand	Women’s	National	Football	Team
Throughout the past 7 years, the Company has been a sponsor to the Football Association of Thailand Under the Royal Patronage with 
main objective to promote and support Thai national football teams of all ages and levels to an achievement in the international leagues, 
especially in the Thailand women’s national football team.  As we all know that Thailand women’s national football team is less popular than 
the male football team but the Company has continuously supported them with sincerity and determination that want to push the team to 
the ultimate success.

In 2017, Thailand women’s national football team has traveled to major tournaments and they have brought good reputation to Thailand.  In 
April, the team has participated in the 2018 Asian Women’s Cup Qualifying Tournament in Palestine.  The team is in Group C with Taiwan 
team and the host, Palestinian team and they has won by defeating the two teams, get through to play in the final round which will take 
place in April 2018 in Jordan.  This is the final match before the Women’s World Cup 2019 Championship in France.

In August, the team has continued to be ready for the 29th Sea Games 2017 in Kuala Lumpur, Malaysia.  The Company has sponsored 
and taken care of them closely.  This match, our female footballers have showed great spirit and mental and physical ability for Thailand 
to overcome the obstacles and difficulties.  Despite receiving only a silver medal, they have won the heart of Thai people.
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นอกจำกกำรสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชำติไทยแล้ว บริษัทฯ มองเห็นปัญหำและอุปสรรคของกำรพัฒนำกีฬำฟุตบอลหญิง ประเด็นส�ำคัญคือปัญหำกำร
ขำดแคลนนักกีฬำเข้ำมำเสริมทีมชำติไทยให้มีควำมแข็งแกร่ง อันเนื่องมำกจำกไร้เวทีแสดงควำมสำมำรถภำยในประเทศ บริษัทฯ จึงร่วมกับสมำคมกีฬำ
ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดกำรแข่งขันฟุตบอลลีกหญิงขึ้น ในชื่อ “Muang	Thai	Women’s	League	2017” โดยในฤดูกำลแรกมีทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 
10 สโมสร ตลอดระยะเวลำกำรแข่งขัน 6 เดือน นักกีฬำฟุตบอลหญิงทั่วประเทศได้แสดงศักยภำพอย่ำงเต็มที่ ซึ่งกำรแข่งขันที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในแผนกำร
พัฒนำวงกำรกีฬำฟุตบอลหญิงของไทยที่บริษัทฯ มีควำมตั้งใจจะพัฒนำกำรแข่งขันให้มีมำตรฐำน และต่อยอดไปสู่ฟุตบอลลีกหญิงระดับภูมิภำคต่อไป 
และขึ้นสู่ระดับทีมชำติต่อไป

ฟุตบอลลีกชาย	“สโมสรการท่าเรือ	เอฟ.ซี.”
ด้วยกระแสควำมนิยมในกีฬำฟุตบอล โดยเฉพำะฟุตบอลลีกของประเทศไทยซึ่งเป็นท่ีชื่นชอบในกลุ่มคนไทยเป็นจ�ำนวนมำก ตั้งแต่ระดับเยำวชน จนถึง
ผู้สูงอำยุ บริษัทฯ จึงตัดสินใจให้กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทีมสโมสรกำรท่ำเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีฐำนแฟนบอล
ซึ่งเป็นคนในชุมชนพื้นที่จ�ำนวนมำก โดยกำรให้กำรสนับสนุนครั้งนี้ นอกจำกเปำ้หมำย เพื่อกำรมีส่วนร่วมพัฒนำวงกำรกีฬำฟุตบอลของประเทศไทยแล้ว 
บรษิัทฯ ได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรพฒันำครอบครวัและชุมชนทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่โดยใช้กฬีำเป็นสือ่กลำงส�ำหรบักำรเชือ่มต่อ อำท ิกำรจัดกจิกรรมอบรมพฒันำ
ทักษะฟุตบอลขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งนอกจำกเป็นกำรชักจูงเยำวชนให้ใช้เวลำว่ำงอย่ำงเป็นประโยชน์แล้ว ยังเป็นกำรสรำ้งแรงบันดำลใจให้แก่เยำวชนที่มีควำม 
ชื่นชอบในกีฬำฟุตบอล ให้มีควำมพยำยำมและมุ่งมั่น เพื่อเดินตำมเส้นทำงของนักกีฬำฟุตบอลอำชีพต่อไป

นอกจำกกำรพัฒนำเยำวชนแล้ว บริษัทฯ มีส่วนร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันครอบครัวผำ่นกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ครอบครัว 
และชุมชนในพืน้ของสโมสรมคีวำมเข้มแขง็ และด�ำเนนิชวิีตด้วยควำมสขุ ทีส่�ำคญัครอบครวัและชมุชนในพ้ืนที ่นบัเป็นแรงสนับสนนุส�ำคญัของสโมสรกำร
ทำ่เรือ เอฟ.ซี. ซึ่ง เมืองไทยประกันภัย ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักอันจะช่วยสรำ้งภำพลักษณ์ที่โดดเด่น และเป็นที่จดจ�ำในฐำนะองค์กรที่ให้กำรสนับสนุนดำ้น
กีฬำ ซึ่งจะช่วยเสริมแบรนด์เมืองไทยประกันภัยให้เข้มแข็งมำกยิ่งขึ้น

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

แม้ว่ำบรษิทัฯ ซึง่ด�ำเนนิธุรกิจประกันวินำศภัยจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิง่แวดล้อม 
อำท ิแหล่งน�ำ้ ป่ำไม้ และผนืดนิ แต่ในกำรด�ำเนนิธรุกิจต่ำงๆ บรษัิทฯ มกีำรใช้ทรพัยำกรอนั
เกิดจำกสิ่งเหล่ำนี้ อำทิ กระดำษกรมธรรม์ ระบบไฟฟำ้ ดังนั้น นโยบำยซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งไว้ 
คือ กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดการพลังงาน
จำกพระรำชบัญญัติกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้อำคำรที่
มีขนำดและกำรใช้พลังงำน ตำมที่ก�ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ ก�ำหนดอำคำรควบคุม
พ.ศ. 2538 ให้ต้องด�ำเนินกำรอนุรักษ์พลังงำน ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด บริษัทฯ จึงได้แต่ง
ตั้งคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน เพื่อด�ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรพลังงำน ควบคุม
ดูแล ตลอดจนประสำนกับหน่วยงำนอื่นๆ เพ่ือให้กำรด�ำเนินงำนสอดคล้องตำมนโยบำย
กำรอนุรักษ์พลังงำน ดังนี้
 1. ด�ำเนนิกำรและพัฒนำระบบกำรจดักำรพลงังำนอย่ำงเหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำร 
  อนุรักษ์พลังงำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ
 2. ด�ำเนินกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลังงำนขององค์กรอย่ำง 
  ต่อเนื่องและเหมำะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี 
 3. ก�ำหนดแผนและเป้ำหมำยกำรอนุรักษ์พลังงำนในแต่ละปี และสื่อสำรให้พนักงำน 
  ทุกคน

 4. บริษัทฯ ถือวำ่กำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำของ ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ทุกๆ ระดับ
 5. ให้กำรสนับสนุนท่ีจ�ำเป็น รวมถึงทรัพยำกรด้ำนบุคลำกร ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน กำรฝึกอบรม และกำรมีส่วนร่วมในกำรน�ำเสนอ 
  ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนำงำนด้ำนพลังงำน
 6. ผู้บริหำรและคณะท�ำงำนด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนจะทบทวนและปรับปรุงนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลังงำนทุกปี
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In addition to supporting the Thailand women’s national football team, the Company has acknowledged some problems that obstruct de-
velopment of Thailand women’s national football team.  The key issue is the shortage of footballer to help strengthen the team due to the 
lack of domestic talent showcases.  Therefore, the Company and the Football Association of Thailand have organized a women’s football 
league called “Muang	Thai	Women’s	League	2017”	 There are 10 teams joining in the first season of this tournament.  Throughout 6 month 
period, women footballers have showed their potential.  This competition is one of the plans for the development of Thai women’s football 
industry and the national team.

Men’s	Football	League	“Port	F.C.”
With the popularity of football especially the football league in Thailand and among many Thais, from junior level to the elderly, so the 
Company has decided to support the management of Port F.C. which is a football club in Bangkok and supported by a lot of fans in the 
community nearby.  This time, the Company has aimed to contribute to the development of Thailand’s football industry and it has been 
involved in the development of Thai families and communities in that area by the use of sport such as training activity on basic skills that 
can encourage young people to spend their free time wisely.  It also inspires the youth who are passionate about football to follow their 
dream in professional football player industry.

In addition to youth development, the Company has strengthened relationship in the family through many activities to support relationship 
of families and communities in nearby area.  These families and communities in this area will be a major support for Port F.C. which is 
sponsored by the Company.  This sponsorship will help build a distinctive and positive image to the Company as an organization that 
provides support to sports.  Also it will help build up the brand ‘Muangthai insurance’ even stronger.

Environmental Dimension
Although the Company is a Non-Life insurance company that might not have any direct impact on the environment such as water sources, 
forests and lands.  In operating its business, the Company has used the resources deriving from such natural resources such as papers 
and electricity.  So, it has established a policy to maximizing and managing the natural resources as follows.

Energy Management
According to the Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 which requires any buildings with size and use of electricity as defined 
in the Royal Decree on the Building Control Regulation B.E 2538 to have energy conservation measure, the Company has appointed a 
working team on energy management to carry out energy management, supervise and coordinate with other departments as required by 
the policy as follows.
 1. Implementing and developing a proper energy management system.  Energy conservation is part of the Company’s operation.
 2. Continuing to improve the efficient use of energy resources of the Company on an ongoing basis and suitable for the business 
  by using technology and best practices guidelines.
 3. Planning and targeting energy conservation each year and communicate to all staff.
 4. The Company considers energy conservation to be the responsibility of owners, executives and staff of every level.
 5. Providing the necessary support including human resources, budgets, working time, trainings and participation in presenting ideas  
  for energy development.
 6. The executives and the energy management team will review and revise their energy policy, targets and plans every year. 

In the past, the Company has taken various measures such as
 1. Reduced opening time of the Company’s board at the top of the head office from 18.00-22.00 Hrs. to 18.00–20.00 Hrs, using a timer.   
  It can save electricity around 0.30% per year.
 2. Raising awareness in the energy conservation in the buildings such as providing staff trainings, distributing public relations  
  material on energy saving campaign.
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Shred2Share
Muang Thai Insurance Public Company Limited has participated in Shred2Share project which a project of InfoZafe Co., Ltd., that has 
foreseen the importance of information security and provided opportunity for the Company to share with the society and young people in 
need.  Also it has contributed to environmental protection by reducing the impact of productions.  The Shred2Share project consists of two 
main parts: ‘Shred’ which is a process of collecting documents and information that has expired or is no longer used by affiliated companies 
and destroying such documents according the international standards.  The other part is ‘Share’ to improve society and environment.  For 
the environment, papers will be destroyed and then recycled to produce new papers.  This will reduce the use of water for the production 
and decrease air pollution and carbon dioxide which is the cause of greenhouse effect.  For the society, InfoZafe will 2,000 Baht per tom 
of documents and important information that has expired or not used by the Company and destroyed by them.  At the end of each year, 
the money will be spent on school supplies and books which will be donated to the Border Patrol Police Schools.  This will help support 
education, encourage young people to read and instill the idea of social and environmental responsibility among the new generation.

In 2017, the Company has 6.27 tons of documents destroyed and recycled.  This process can reduce carbon dioxide emissions of 1,629.01 
kg, use of coals reduced by 689.20 kg. and can reduce use of water around 313.27 m.

Shred2Share
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) ได้เข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร Shred2Share ข้อมูลปลอดภัย ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงกำรของ
บริษัท อินโฟเซฟ จ�ำกัด ด้วยเล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลส�ำคัญขององค์กร และเปิดโอกำสให้องค์กรได้ร่วมแบ่งปันกับ
สังคมและเยำวชนในพื้นที่ ที่ขำดแคลน ตลอดจนร่วมรักษำสิ่งแวดล้อมโดยกำรลดผลกระทบจำกกำรผลิต โดยโครงกำร Shred2Share จะประกอบด้วย
สองส่วนหลกัคือ Shred เป็นจดัเก็บเอกสำรและข้อมลูส�ำคัญทีห่มดอำยหุรอืไม่ใช้แล้วจำกบรษิทัพนัธมติรมำย่อยท�ำลำยตำมกระบวนกำรทีส่อดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล และอีกส่วนคือ Share เป็นกำรแบ่งปันเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ด้ำนของสิ่งแวดล้อมจะน�ำกระดำษที่ย่อยท�ำลำยแล้วไปรีไซเคิล
เพื่อผลิตเป็นกระดำษใหม่ ซึ่งจะช่วยลดกำรใช้น�้ำในกำรผลิต มลภำวะทำงน�้ำ อำกำศ และก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ซ่ึงเป็นสำเหตุของภำวะเรือนกระจก 
และในด้ำนของสังคม เอกสำรและข้อมูลส�ำคัญท่ีหมดอำยุหรือท่ีบริษัทฯ ไม่ใช้แล้วและส่งต่อให้อินโฟเซฟน�ำไปย่อยสลำย อินโฟเซฟจะมอบเงินสมทบ 
2,000 บำท ต่อ 1 ตนั ของของกระดำษท่ีน�ำไปย่อยท�ำลำย และเม่ือถึงสิน้ปี จะน�ำเงนิจำกโครงกำรนีไ้ปจดัหำอปุกรณ์กำรเรียนกำรสอนและหนงัสอื ส�ำหรบั
มอบให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชำยแดน เพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และกำรรักกำรอ่ำน ตลอดจนปลูกจิตส�ำนึกในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสิ่ง
แวดล้อมและควำมปลอดภัยของข้อมูลให้แก่เยำวชน เพื่อร่วมสร้ำงคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภำพในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้มีกำรน�ำเอกสำรส�ำคัญมำท�ำลำยเป็น
จ�ำนวน 6.27 ตัน เมื่อน�ำมำย่อยสลำยอย่ำงปลอดภัย และเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิล สำมำรถลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ได้ 1,629.01 กิโลกรัม 
ลดกำรใช้ถ่ำนหินได้ 689.20 กิโลกรัม และสำมำรถลดกำรใช้น�้ำได้ 313.27 ลูกบำศก์เมตร

ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้ออกมำตรกำรต่ำง อำทิ
 1. กำรลดเวลำกำรปิด-เปิดไฟป้ำยดำดฟ้ำจำก 18.00-22.00 น. เป็น 18.00-20.00 น. โดยใช้ Timer ซึ่งสำมำรถประหยัดค่ำไฟฟ้ำได้ ร้อยละ 0.30 ต่อปี 
 2. กำรสร้ำงควำมตระหนัก ในกำรอนุรักษ์พลังงำนในอำคำรอย่ำงยั่งยืน อำทิ กำรจัดอบรม พนักงำน กำรจัดท�ำสื่อประชำสัมพันธ์รณรงค์ประหยัด 
  พลังงำน 
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
Remuneration of the Directors and the Executives

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560
ค่าบ�าเหน็จ 8,500,000 บาท

ค่าตอบแทนประจ�า และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 6,040,000 บาท

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

รวมค่าตอบแทนประจำา 
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. นายบรรยง  พงษ์พานิช1 120,000.00 - 30,000.00 150,000.00

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

8. นายอโศก  วงศ์ชะอุ่ม 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

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

10. นายสมเกียรติ  ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00

11. นางปุณฑริกา  ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00

12. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ2 360,000.00 - 20,000.00 380,000.00

13. นายพิลาศ  พันธโกศล 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

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

รวม 5,640,000.00 330,000.00 70,000.00 6,040,000.00

1 สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
2 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะอ�านวยการบริหาร คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 
• บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส ให้กับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 68.39 ล้านบาท

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

ผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 10.42 ล้านบาท
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Remuneration for the Directors for the year 2017
Director’s Bonus 8,500,000 Baht 

Fixed Remuneration Fee and Meeting Fee for the Directors 6,040,000 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. Banyong  Pongpanich1 120,000.00 - 30,000.00 150,000.00

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

8. Mr. Asoke  Wongcha-um 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

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

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

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

12. Mr. Krisada  Chinavicharana2 360,000.00 - 20,000.00 380,000.00

13. Mr. Pilas  Puntakosol 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

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

รวม 5,640,000.00 330,000.00 70,000.00 6,040,000.00

1 Due to retire from the Director and various Sub Committees on April 27, 2017
2 Resigned from the Independent Director and Member of the Nomination and Remuneration Committee on December 31, 2017

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

Remuneration of the Director in 2017
• The Company paid salary and bonus to the Directors in total 68.39 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 10.42 Million Baht.
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2560

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนเงิน (บาท)

1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี นางสาวสมใจ คุณปสุต/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 1,150,000

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

รวม 1,840,000

ค่าบริการอื่นปี 2560

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ

จำานวนเงิน (บาท)

จ่าย
ระหว่างปี

จะจ่าย
ในอนาคต

1 ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทุนตาม 

ระดับความเสี่ยงงวด 6 เดือนและประจ�าปี

นางสาวสมใจ คุณปสุต/บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 180,000 380,000

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

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานจ�านวน 1,320 คน และมีค่าตอบแทนจ�านวน 853.34 ล้านบาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย 

เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร (ต่อ)
Remuneration of the Directors and the Executives (Continued)
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Auditor’s Remuneration
Audit Fees in 2017

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

1 Audit the annual financial statements Ms. Somjai  Khunapasut/EY Office Limited 1,150,000

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

Total 1,840,000

Non-Audit Fees in 2017

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 180,000 380,000

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

Employees’ Compensation
As at 31 December 2017, the Company had 1,320 employees and their compensation of Baht 853.34 million.  The compensation includes 

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

ทีเ่กิดเป็นรายการทีส่นบัสนนุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบรษิทัฯ ให้มกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง รายการท่ีเกิดขึน้ 

เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติท่ัวไป ตามกลไกตลาดท่ีมีราคาและผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกติ การลงทุนในประเภทต่างๆ อาทิ เงินฝากธนาคาร 

และการถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องกัน เป็นวิธีการบริหารการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในประเภทการลงทุนในด้านการประกันภัย 

รายการระหว่างกันทีเ่กิดขึน้ อาทิ เบีย้ประกันภัย ค่าสนิไหมทดแทน ค่าจ้างค่าบ�าเหนจ็ และค่าใช้จ่ายในการรบัประกันภยัเป็นไปตามลกัษณะและวิธีปฏบิติั 

ในการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพ่ือการเติบโตของธุรกิจซึ่งมุ่งเน้นผ่านหลากหลายช่องทางผ่านคู่ค้าพันธมิตร กรณีการเรียกร้องสินไหม บริษัทฯ  

มีกระบวนการพิจารณาสินไหมที่เป็นมาตรฐาน โดยปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปทุกรายของบริษัทฯ ทั้งนี้การท�ารายการระหว่างกัน

ดังกล่าวได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นส�าคัญ  

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดงักล่าวข้างต้นและรายการระหว่างกนัทีไ่ด้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินทีผ่่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตนัน้  

ได้มกีารก�าหนดเงือ่นไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการด�าเนินการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่มเีง่ือนไขไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก และไม่มผีูม้ส่ีวนได้เสยี 

มีส่วนในการอนุมัติให้กระท�ารายการระหว่างกันใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียท�ารายการระหว่างกัน แต่หากมี 

รายการระหว่างกันเกิดขึน้ก็จะเป็นไปตามธุรกิจปกติ ซึง่เป็นไปในราคาหรอืเงือ่นไขทีไ่ม่แตกต่างจากบคุคลภายนอก โดยจะอยู่ภายใต้ประกาศและข้อบงัคบั 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนถึง

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการด้วย

นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
ส�าหรบัรายการระหว่างกันของบรษิทัฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตน้ัน อาจจะยังคงมอียู่ในส่วนทีเ่ป็นการด�าเนนิธุรกิจตามปกตริะหว่างกัน โดยบริษทัฯ จะด�าเนินการ 

ด้วยความโปร่งใสตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบรษิทัฯ และโดยให้เป็นไปในราคายุตธิรรมตามสภาพตลาดในลกัษณะธุรกิจทัว่ไป นอกจากน้ี 

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันท่ีจะเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในอนาคต บริษัทฯ ก็จะเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินประจ�าปีของบริษัทฯ

รายการระหว่างกัน (ต่อ)
Related Party Transactions (Continued)
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Necessity and Justification of transactions
The above related party transactions have been disclosed in the notes to financial statements audited by the Auditor.  The transactions 

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

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

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

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

and brokerage fees and other underwriting expenses have been conducted in normal business practices as business growing.  Business 

operations have been performed through various alliance partners.  Claim transactions have been reviewed under standard claim process 

which is similar practice of claim service to all customers.  The Company has conducted those transactions by considering on maximum 

benefits to the Company.

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

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

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

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

and regulations of the Stock Exchange of Thailand where the Audit Committee will review the suitability and the justification of such item.

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

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

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

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

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

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

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

ธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก�าหนดมาตรฐานข้ันต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ให้ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรท�าหน้าที่ในการน�านโยบายที่ก�าหนดไว้ไปสื่อสารและติดตามดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางท่ีก�าหนดไว้  

และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง ท้ังน้ีนโยบายบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร มีการทบทวนและ 

ส่งหน่วยงานก�ากับดูแลเป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ด�าเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนด 

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร มั่นใจได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นส�าคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งตามประเภทความเสี่ยง 

ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

2. ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

5. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)



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

criteria, procedure and condition for determining the minimum standard of risk management in the Non-Life insurance business B.E. 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 reviewed, set in 

writing and submitted to the Office of Insurance Commission (OIC) annually.  The Committee must ensure that the risk management of the 

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

the policy thoroughly covers the risks and the important issues of the Company.  Types of risk are classified as follows:

1. Strategic Risk

2. Insurance Risk

3. Liquidity Risk

4. Operational Risk

5. Market Risk

6. Credit Risk



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

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

และสภาพแวดล้อมภายนอก

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจเป็นสายงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการติดตาม ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยปัจจัยความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์อย่างต่อเน่ือง และน�าเสนอผลให้กับผูบ้รหิารระดบัสงู รวมท้ังสายงานและฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะๆ โดยในการตดัสนิใจในเรือ่งทีส่�าคญั  

จะให้ผูท่ี้เก่ียวข้องท้ังหมดได้มส่ีวนร่วมในการวางแผนรบัมอื และเตรียมการต่างๆ อย่างเป็นข้ันตอนและสอดคล้องกัน เพ่ือให้ทนัต่อสถานการณ์และ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

•	 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	และการก�าหนดราคา	

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส�าหรับกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ทุกชนิด จะต้องผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะร่วมกันสอบทาน 

ความเหมาะสมของความคุ้มครอง รวมทั้งได้ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยอมรับโดยทั่วไปในการก�าหนดอัตราเบ้ียประกันภัย  

เพ่ือให้แน่ใจว่าอตัราเบีย้ประกันภัยทีก่�าหนดขึน้ เพียงพอ เหมาะสม และสามารถแข่งขนัได้ เมือ่มกีารน�าไปใช้แล้ว จะตดิตามผลการด�าเนินงาน 

ของผลิตภัณฑ์แต่ละตัว เพ่ือพิจารณาว่าจ�าเป็นต้องมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงคุ้มครองหรืออัตราเบี้ยประกันภัยหรือไม่ และ 

อย่างไร

 นอกจากน้ี ในทุกครัง้ท่ีมกีารขอผลติภัณฑ์ใหม่ๆ บรษิทัฯ ได้ให้ฝ่ายงานทีเ่ก่ียวข้องให้ข้อมลูท่ีจ�าเป็นส�าหรับผลติภัณฑ์ใหม่ เพ่ือใช้ในการประเมนิ

ความเสี่ยงต่างๆ อย่างรอบด้านและหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินการให้ผลิตภัณฑ์สามารถพัฒนาและให้ยอดขายได้ตาม

ความคาดหวัง

•	 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 จะพิจารณาอย่างละเอียดถึงระดับความเสี่ยงภัยท่ีรับโอนว่าอยู่ในระดับที่บริษัทฯ รับเสี่ยงได้หรือไม่ โดยอิงจากคู่มือและอัตรา 

เบี้ยประกันภัยท่ีก�าหนดขึ้น มีการติดตามและควบคุมการกระจายตัวของความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตัวท้ังในทางภูมิศาสตร์  

และประเภทของความเสีย่ง ส�าหรบัความเสีย่งภยัทีอ่ยูใ่นระดบัสงูเกนิกว่าบรษิทัฯ จะสามารถรบัไว้ได้เองเพยีงล�าพัง ได้จดัการให้มกีารถ่ายโอน 

ความเสี่ยงต่อไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่ีเป็นการท�าเฉพาะราย ซึ่งการ

เลือกผู้รับประกันภัยต่อ จะพิจารณาที่ความมั่นคงทางการเงินเป็นอันดับแรก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัยให้

มีสัดส่วนของการประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ท้ังในด้านของผลรวมของผลการพิจารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับจุดแข็งและ 

เป้าหมายของบริษัทฯ
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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 ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ียอมรบั โดยทัว่ไปค�านวณและรบัรองโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก�ากับดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเงินส�ารอง มีการจัดตั้งคณะกรรมการ

พิจารณาสนิไหมประกันภัยท่ัวไป พิจารณาปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตัง้เงนิส�ารองของบริษทัฯ อย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้แน่ใจว่าเงนิส�ารอง

ที่ตั้งไว้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล และเพียงพอส�าหรับภาระผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อผู้เอาประกันภัยในอนาคต

•	 กลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ

 บริษัทฯ ได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกรอบการบริหารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัฯ ท่ีจะ

ต้องได้รบัการทบทวน และผ่านการอนมุตัจิากคณะกรรมการก�ากับการประกนัภัยต่อ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะอ�านวยการบรหิาร 

และคณะกรรมการบรษิัทฯ ตามล�าดบั โดยประกอบด้วยกระบวนการคดัเลอืกแผนประกนัภยัต่อทีเ่หมาะสม การน�าไปปฏบิัตใิช ้การตรวจสอบ

และติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจัดท�าเอกสารที่เกี่ยวข้องการประกันภัยต่อของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ของบริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของสภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มี

ความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาดและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

 บริษัทฯ มีการก�าหนดขีดจ�ากัดการกระจุกตัวส�าหรับภาวะความเสี่ยงต่อคู่สัญญาประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใด เช่น

1. ก�าหนดการกระจุกตัวของผู้รับประกันภัยต่อที่เข้าร่วมในสัญญาประกันภัยต่อ โดยค�านึงถึงขนาดของสัญญาประกันภัยต่อ และสัดส่วนที่

จดัสรรให้กับผูร้บัประกันภัยต่อแต่ละราย โดยพิจารณาล�าดบัความน่าเชือ่ถือทางการเงนิของผูร้บัประกันภยัต่อประกอบด้วย เพือ่ป้องกัน

การกระจุกตัวที่อาจจะเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อรายหนึ่งรายใดมากเกินไป 

2. พิจารณาสัดส่วนที่จัดสรรให้กับผู้รับประกันภัยต่อที่เป็นผู้น�าในแต่ละสัญญาให้มีความเหมาะสมกับขนาดของภัยที่เอาประกันภัยต่อ

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

เงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การบริหารเงิน

 เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ บริษัทฯ เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถ

รักษาระดับเงินสดในมือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา ในกรณีท่ีต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจ�านวนที่มากเกินกว่าปริมาณเงินสด

ประจ�าวันที่มีอยู่ ฝ่ายการเงินจะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพ่ือให้เพียงพอต่อการช�าระหน้ีสินที่ถึงก�าหนด  

ท�าให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

•	 การบริหารเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ

 จากการท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ก�าหนดแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงิน 

และการด�าเนินงานของบรษิทัประกันภยั โดยใช้ทัง้เกณฑ์เชงิปริมาณและเกณฑ์เชงิคณุภาพ ส�าหรบัอตัราส่วนเบ้ียประกันภัยค้างรับราคาประเมนิ

ต่อเบี้ยประกันภัยค้างรับราคาบัญชี ซึ่งเป็นอัตราส่วนหน่ึงของเกณฑ์เชิงปริมาณที่ใช้ประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง จากการที่บริษัทฯ  

ไม่สามารถจัดเก็บเบี้ยประกันภัยค้างช�าระได้ โดยค่ามาตรฐานของอัตราส่วนนี้ต้องไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนสูงกว่า

เกณฑ์ดังกล่าวในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด

•	 การบริหารการลงทุน

 บรษิทัฯ พิจารณาลงทนุในหลกัทรพัย์ทีม่สีภาพคล่องให้สอดคล้องกับลกัษณะของหนีส้นิและภาระผกูพันอย่างเหมาะสม และดแูลให้มสีนิทรพัย์

สภาพคล่องที่เพียงพอเมื่อมีความจ�าเป็นต้องใช้เงิน

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
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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

 บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการบรหิารความเสีย่งด้านปฏิบตักิาร โดยมกีารจดัท�ารายงานและประเมนิความเสีย่งภายใต้กรอบ CRSA: Control and 

Risk Self Assessment ในกระบวนการต่างๆ ของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง เช่น กระบวนการรบัประกันภัย และกระบวนการจดัการสนิไหมทดแทน  

ซึ่งผลการประเมินความเสี่ยงได้ถูกน�าเสนอต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหลังจากการ

ประเมินแล้ว หากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สูง เจ้าของความเสี่ยงจะร่วมกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรในการก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อ

ความเสี่ยง และเมื่อมีการน�าไปปฏิบัติแล้ว เจ้าของความเสี่ยงจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินการให้กับฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

องค์กรภายในกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด ส�าหรับความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงร่วมขององค์กร จะมีการจัดตั้งคณะท�างานเฉพาะเรื่องขึ้นมา 

ด�าเนินการ และมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�างานให้กระชับและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

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

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

การด�าเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือช่วยให้ธุรกิจสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้การด�าเนินธุรกิจหยุดชะงัก 

รวมถึงได้ท�าการทดสอบแผนดังกล่าวเพ่ือเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดข้ึน โดยระบบงานที่ส�าคัญที่ได้รับการจัดอันดับ

ความจ�าเป็นเร่งด่วน 4 ล�าดับแรกคือ

1. บริการด้าน Call Center (การให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และการรับแจ้งเหตุ) 

2. บริการด้านสินไหมรถยนต์ 

3. บริการด้านสินไหมทรัพย์สินและเบ็ดเตล็ด 

4. บริการด้านสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคล

5. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
 หมายถึงความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของสินทรัพย์ที่ลงทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ  

ราคาตราสารทุนและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 การลงทุน	

 บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยการก�าหนดคู่มือแนวทางบริหารการลงทุน (Investment Management Guideline: IMG) 

เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งในคู่มือจะก�าหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปี โดยระบุขีดจ�ากัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึ่ง

พิจารณาก�าหนดขึ้นจากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชื่อมโยงและสอดรับกับผลกระทบต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้

ตามกฎเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-based Capital Supervision)

 

 ฝ่ายลงทุนของบริษัทฯ ได้มีการติดตามและรายงานผลการลงทุนต่อผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคณะกรรมการการลงทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้  

ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรยังได้เข้าร่วมในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและแบบจ�าลองต่างๆ เช่น  

การวัดค่าความเสยีหายทีอ่าจเกิดขึน้กับพอร์ตการลงทนุโดย Value at Risk และการวัดค่าความเสยีหายภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิStress Test  

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับปัจจัยความเสี่ยงด้านลงทุนได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

 บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายน�าเงินไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Derivative) และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency)  

ปัจจัยความเส่ียง และการบริหารจัดการความเส่ียง (ต่อ)
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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 ความเสีย่งท่ีเกิดจากคูส่ญัญาไม่สามารถปฏิบตัติามภาระท่ีตกลงไว้กับบริษทัฯ รวมถึงโอกาสท่ีคูส่ญัญาจะถูกปรบัลดอนัดับความน่าเชือ่ถือ  

(Credit Rating)

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
•	 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ

1. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งตลาดประกันภัยต่อในประเทศและต่างประเทศ

2. มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ อ้างอิงข้อมูลจากการจัดล�าดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัท

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

และ A.M. Best โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยทุกเดือน บริษัทฯ มีการก�าหนดล�าดับความน่าเชื่อถือขั้นต�่าส�าหรับผู้รับประกันภัยต่อ 

ตามสัญญาที่อยู่ในต่างประเทศไว้ดังนี้  

- 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�า่เสมอเพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

การลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตามขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ 

ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหารการลงทุน และการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้น�าเงินไปลงทุน

ในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ คิดเป็นสัดส่วนของ Portfolio โดยแยกตามระดับความเสี่ยงของ Credit Rating รวมท้ังบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย 

การลงทุนในคู่สัญญาที่มี Credit Rating ต�่ากว่า A-

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น และการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
นอกเหนือจากการบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน 

ของผู้ถือหุ้น จึงได้น�าหลักการบริหารเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้  

(Risk Appetite) ด้านเงินกองทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ และได้มีการจัดท�าการ

ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) เพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์ และกรณีต่างๆ ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนแล้วอาจส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด�าเนินงาน และ 

เงนิกองทุนของบรษิทัฯ ยกตวัอย่างเช่น การจ่ายสนิไหมรายใหญ่ การเกิดมหันตภยั การขาดทนุจากการลงทนุ เป็นต้น แล้วน�าผลจากการศกึษามาวางแผน 

และปรับใช้ในกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การรับประกัน กลยุทธ์การประกันภัยต่อ และกลยุทธ์การลงทุน เป็นต้น

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทนุท่ีต้องด�ารงตามกฎหมายสงูกว่าเกณฑ์มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ที่ก�าหนด และผลการทดสอบภาวะวิกฤตที่ได้จัดท�าขึ้น สามารถสรุปได้ว่าระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ 

อยู่ในระดับที่เพียงพอ และยังคงสูงกว่าระดับที่กฎหมายก�าหนดไว้แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ตามที่ตั้งสมมุติฐานไว้

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง (ต่อ)
Risk Factors and Risk Management (Continued)
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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, 2017, 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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัย 4 ประเภทหลัก คือ การรับประกันอัคคีภัย การรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

การรับประกันภัยรถยนต์ และการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด โดยโครงสร้างรายได้หลักของบริษัทฯ โดยรวมเป็นดังนี้

ประเภท
สัดส่วนรายได้ (ร้อยละ)

2556 2557 2558 2559 2560

อัคคีภัย 9.86 13.52 13.65 10.81 9.43
ทะเลและขนส่ง 1.33 0.92 0.82 0.54 0.68
รถยนต์ 38.88 39.28 38.81 42.51 44.13
เบ็ดเตล็ด 29.05 21.73 22.32 22.33 22.45
	 รวม 79.12 75.45 75.60 76.19 76.69
จากการลงทุน 5.49 5.83 5.88 5.21 5.48
อื่นๆ 15.38 18.72 18.52 18.60 17.83

	 รวมทั้งสิ้น 100 100 100 100 100

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจด้านการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ทั้งการรับประกันภัยทางตรง และการรับประกันภัยต่อ  

ผ่านช่องทางการจัดจ�าหน่ายครอบคลุมทุกช่องทาง 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
 ให้ความคุม้ครองรถยนต์ ตลอดจนความรบัผดิทีเ่กิดจากการใช้รถยนต์ ประกอบด้วยประกันภัยรถยนต์ภาคบงัคบั และประกันภัยรถยนต์ภาคสมคัรใจ  

ซึ่งในส่วนของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ บริษัทฯ ได้จัดให้มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ทั้งประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 2 ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 และประกันภัยรถยนต์คุ้มครองเฉพาะภัยท่ีให้เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ 

กรณีผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายถูก และคุ้มครองรถเสียหายจากน�้าท่วม เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เอาประกันภัยที่แตกต่างกันได้

อย่างครบถ้วน

3. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 ให้ความคุม้ครองผูป้ระกอบการ โดยมปีระเภทกรมธรรม์ประกันภยัครอบคลมุทัง้การขนส่งสนิค้าทางทะเล ทางอากาศ การขนส่งสนิค้าภายในประเทศ 

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ตลอดจนประกันภัยตัวเรือ

4. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
 คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ ตลอดจนค่ารักษาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายเดี่ยว และลูกค้า 

กลุ่ม และลูกค้าองค์กร มีแผนประกันภัยมากกว่า 100 แผน ให้ลูกค้าได้เลือกท�าประกันภัยตามความต้องการ

5. ประกันภัยวิศวกรรม
 ส�าหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร ตลอดจนรับประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องจักร เครื่องจักรกล อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

และหม้อก�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 ประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าท่ีบริหารของ 

บริษัท ฯลฯ
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Business Characteristics
 In 2017, the Company’s main income is from Non-Life insurance business consisting of 4 main insurances: Fire Insurance, Marine  

Insurance, Motor Insurance and Miscellaneous Insurance.  Main income of the Company shows in below table.

Type
Income (%)

2013 2014 2015 2016 2017

Fire 9.86 13.52 13.65 10.81 9.43
Marine 1.33 0.92 0.82 0.54 0.68
Motor 38.88 39.28 38.81 42.51 44.13
Miscellaneous 29.05 21.73 22.32 22.33 22.45
 Total 79.12 75.45 75.60 76.19 76.69
Investment 5.49 5.83 5.88 5.21 5.48
Others 15.38 18.72 18.52 18.60 17.83

 Grand Total 100 100 100 100 100

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	ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ	เช่น	หุ้นกู้	ตั๋วเงิน	หลักทรัพย์แปลงสภาพ	หรือตราสารหนี้

ผู้ถือหุ้น

รำยชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

•	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	10	อันดับ	ณ	วันที่	14	มีนาคม	2561

ลำาดับที่ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละของจำานวนหุ้นทั้งหมด

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

2 AGEAS	INSURANCE	INTERNATIONAL	N.V. 7,200,113 12.204

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

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

5 กองทุนเปิด	อเบอร์ดีนสมอลแค๊พ 2,473,693 4.193

6 นายไพโรจน์		ล�่าซ�า 1,689,010 2.863

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

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

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

10 นายสาระ		ล�่าซ�า 967,326 1.640

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ�าปีของบริษัทฯ	 โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ	 นอกจากนี้		

คณะกรรมการบริษัทฯ	 อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว	 และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายก�าหนด	แต	่

การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลก�าไร	แผนการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี

ปี 2556 2557 2558 2559 2560*

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 5.24 5.80 6.30 4.30 4.30

*	 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	10/2561	ในวันที่	25	เมษายน	2561	ก่อน

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้มมีตแิต่งตัง้ให้	นายยุทธนา		สวุรรณประดษิฐ์	ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส	ผูบ้ริหารกลุม่งานเลขานุการบริษทั	สายงานเลขาธิการ

องค์กร	ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2559	ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม	ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด

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

•	 นิติศาสตรบัณฑิต	จากคณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เมื่อปี	พ.ศ.	2536

•	 ประกาศนียบัตรอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ	(รุ่นที่	12)	จากสภาทนายความ	ในพระบรมราชูปถัมภ์	เมื่อปี	พ.ศ.	2539	

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

112 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Information of Securities and Shareholders
Registered and Paid up Capital

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

shares	of	Baht	10.-	each.

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

securities	or	debt	instruments.

Shareholders

Major Shareholders

•	 Top	ten	major	shareholders	as	at	14	March	2018

No. Name of the Shareholder No. of Shares % of Total No. of Shares

1 Muang	Thai	Group	Holding	Co.,	Ltd. 11,799,999 20.000

2 AGEAS	INSURANCE	INTERNATIONAL	N.V. 7,200,113 12.204

3 Loxley	Plc. 3,197,937 5.420

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

5 Aberdeen	Small	Cap	Fund	 2,473,693 4.193

6 Mr.	Pairote		Lamsam 1,689,010 2.863

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

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

9 Mr.	Photipong		Lamsam 1,338,001 2.268

10 Mr.	Sara		Lamsam 967,326 1.640

Dividend Policy of the Company
The	Board	of	Directors	may	consider	paying	 the	annual	 dividend	of	 the	Company	which	must	be	approved	 from	 the	Shareholders’		

Meeting	of	the	Company.		Apart	from	that,	the	Board	of	Directors	may	consider	to	pay	the	interim	dividend	occasionally	and	to	report	to	

the	Shareholders’	Meeting	for	acknowledgement	as	stipulated	by	law.		The	Board	of	Directors	has	the	policy	to	consider	paying	the	annual	

dividend	to	the	shareholders	but	the	dividend	payment	will	depend	on	the	profit,	investment	plan,	related	laws	and	the	related	important	

business	considerations.

History of Dividend Payment

Year 2013 2014 2015 2016 2017*

Dividend	Payment	Rate 5.24 5.80 6.30 4.30 4.30

*		 The	dividend	payment	must	be	approved	by	the	Annual	General	Meeting	of	the	Shareholders	no.	10/2018	on	25	April	2018.

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

Company	Secretary	Subgroup,	Corporate	Secretariat	Group	as	the	Company’s	Secretary	who	has	qualification	and	experiences	suited	

the	requirement	prescribed	by	law	on	December	1,	2016
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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		พงษ์พานิช1	 กรรมการอิสระ

7.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการอิสระ

8.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการอิสระ

9.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

10.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

11.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

12.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ2	 กรรมการอิสระ

13.	 นายพิลาศ		พันธโกศล	 กรรมการอิสระ

14.	 นายกฤษฎา		ล�่าซ�า	 กรรมการ

15.	 นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด	แวน	แคมเพน	 กรรมการ

1	 สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยอื่น	ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2560
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2560

กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการสองคนลงลายมอืชือ่ร่วมกัน	และประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ	ยกเว้น	นายชศูกัดิ	์	ดเิรกวฒันชยั	นายอโศก		วงศ์ชะอุม่	นายสมเกียรต	ิ	ศริชิาติไชย		

และนายพิลาศ		พันธโกศล	ไม่มอี�านาจลงลายมอืชือ่	และยกเว้น	นายคมิ		ช	ี	ยิป	และ	นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด	แวน	แคมเพน	ลงลายมอืชือ่ร่วมกันไม่ได้	1

1	 จากการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ	ณ	วันที่	18	มกราคม	2561

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

2.	 ควบคมุและดแูลให้ฝ่ายบรหิารด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ	

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

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

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		Pongpanich1	 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		Chinavicharana2	 Independent	Director

13.	 Mr.	Pilas		Puntakosol	 Independent	Director

14.	 Mr.	Krisada		Lamsam	 Director

15.	 Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen	 Director

1	 Due	to	retire	from	the	Director	and	various	Sub	Committees	on	April	27,	2017
2	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2017

Authorized signers to Bind the Company
Any	two	directors	jointly	sign	and	affix	the	Company’s	seal	except	Mr.	Chusak		Direkwattanachai,	Mr.	Asoke		Wongcha-um,	Mr.	Somkiat		

Sirichatchai,	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	January	18,	2018

Scope of Authorities and Responsibilities of the Board of Directors
1.	 To	determine	the	policies	and	the	directions	of	the	Company’s	operations	in	compliance	with	the	laws,	the	objectives	and	the	Articles	

of	Association	and	the	resolutions	from	the	Shareholders’	Meeting;

2.	 To	control	and	monitor	the	management	to	proceed	per	the	stipulated	policies	effectively	and	efficiently	in	order	to	protect	the	benefits	

of	the	Company,	the	shareholders,	the	policyholders	and	other	stakeholders;

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

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

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

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

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

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

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

5.	 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่	และเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
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	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	 ทั้งนี้	 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการ	หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	และบุตร	 รวมทั้ง	

คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร	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�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการที่มีลักษณะ	

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีท�ากระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การเช่าหรือให้เช่า	อสังหาริมทรัพย์	

รายการเก่ียวกับสนิทรพัย์หรอืบรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ	ด้วยการรบัหรอืให้กูยื้ม	ค�า้ประกัน	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกัน	

หนี้สิน	รวมถึงพฤติกรรมอื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์	

ทีม่ตีวัตนสทุธิของบรษิทัฯ	หรอืตัง้แต่ย่ีสบิล้านบาทขึน้ไป	แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า	ทัง้นีก้ารค�านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธีิการค�านวณ

มลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกันโดยอนโุลม	แต่ในการพิจารณา

ภาระหนี้ดังกล่าว	ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	บรษิทัย่อย	บริษทัร่วม	ผูถื้อหุน้รายใหญ่	หรือผูม้อี�านาจควบคมุของบริษทัฯ	และไม่เป็นผูถื้อหุน้

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

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	สงักัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค�าขออนุญาตต่อส�านกังาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า

สองล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	

ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที	่

ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูถื้อหุ้นซึง่เป็นผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับผูถื้อหุน้รายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน	

หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล่องอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่นัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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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.	 Hold	not	more	than	1%	of	the	total	no.	of	voting	shares	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiary	companies,	the	joint	

ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	by	counting	the	shareholding	of	the	

related	parties	of	each	Independent	Director	too.

2.	 Do	not	be	or	have	never	been	the	Director	who	participates	in	the	management,	employee,	staff,	advisor	who	receives	the	salary	or	

the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures	or	the	subsidiary	in	

the	same	order,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	

to	the	Office.		Such	prohibition	does	not	include	the	case	where	the	Independent	Director	was	the	civil	servant	or	the	advisor	of	the	

government	agency	which	is	the	major	shareholder	or	the	person	with	the	control	authority	of	the	Company.

3.	 Do	not	be	the	person	who	has	the	blood	relation	or	by	legal	registration	as	the	parents,	the	spouse,	brother	and	sister,	and	children,	

including	the	spouse	of	the	children	of	the	Executive,	the	major	shareholder,	the	person	who	has	the	control	authority	or	the	person	

who	will	be	proposed	to	be	the	Executive	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	or	the	subsidiaries.

4.	 Do	not	have	or	never	have	the	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	

major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	in	the	manner	which	may	be	the	obstruction	for	using	

own	independent	judgment,	including	do	not	be	or	have	never	been	the	strategic	shareholder	or	the	person	who	has	the	control	

authority	of	the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	

major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	except	that	he/she	passed	from	such	characteristic	

not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.

	 The	business	relationship	in	the	previous	interval	includes	the	making	of	the	normal	trade	transaction	to	carry	out	the	business	for	leasing	

or	renting	the	real	estate,	the	item	related	to	properties	or	services	or	to	provide	or	receive	financial	assistance	through	borrowing	or	

lending,	guarantee,	pledging	the	asset	as	collateral,	including	other	behavior	in	the	same	manner,	which	results	in	the	Company	or	

the	party	to	the	contract	to	have	the	debt	burden	to	pay	to	another	party	from	3%	of	the	net	tangible	assets	of	the	Company	or	from	

Twenty	Million	Baht	upward,	whichever	will	be	lesser.		The	calculation	of	such	debt	burden	will	be	adapted	per	the	calculation	method	

for	the	value	of	the	related	transaction	items	per	the	notification	of	the	Capital	Market	Commission	concerning	the	criteria	in	making	

the	related	transaction	item.		However,	the	consideration	for	such	debt	burden	will	include	the	debt	burden	which	incur	during	the	

year	before	the	date	which	has	the	business	relationship	with	the	same	person.

5.	 Do	not	be	or	have	never	been	 the	Auditor	of	 the	Company,	 the	parent	company,	 the	subsidiaries,	 the	 joint	 ventures,	 the	major		

shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	and	do	not	be	the	strategic	shareholder	or	the	person		

who	has	the	control	authority	of	the	person	who	has	business	relationship	with	the	Company,	the	parent	company,	the	subsidiaries,	

the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company	belong	to,	except	that	he/she	

passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.

6.	 Do	not	be	or	have	never	been	the	person	who	provides	any	professional	service	which	includes	the	service	to	be	the	legal	advisor	or	

the	financial	advisor	who	received	the	service	fee	more	than	Two	Million	Baht	per	year	from	the	Company,	the	parent	company,	the	

subsidiaries,	the	joint	ventures,	the	major	shareholders	or	the	person	who	has	the	control	authority	of	the	Company,	and	do	not	be	

the	strategic	shareholder	or	the	person	who	has	the	control	authority	or	the	partner	of	that	professional	service	provider,	except	that	

he/she	passed	from	such	characteristic	not	less	than	two	years	before	the	date	to	submit	the	application	to	the	Office.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้ในการสอบทานงบการเงิน	มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 ประธาน

2.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม	 กรรมการ

3.	 นายพิลาศ		พันธโกศล	 กรรมการ

โดยมี	นางสาวกนกธร		พรามไทย	ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าที่เลขานุการ

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

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

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ

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.	 ทบทวนการลงทุนหรอืธุรกรรมใดๆ	อนัอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่ฐานะทางการเงิน	และความมัน่คงของบรษิทัฯ	ตามข้อเสนอแนะของผูส้อบบญัช	ี

ของบริษัทฯ

9.	 รายงานทันทีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นในทุกเรื่องที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นที่น่าพอใจ

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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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.	 Mr.	Pilas		Puntakosol		 Member

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

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

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

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

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

3.	 To	review	the	Company’s	compliance	to	the	Securities	and	Exchange	Act,	the	Exchange’s	regulations,	and	the	related	laws	to	the	

Company’s	business;

4.	 To	consider,	select	and	nominate	an	independent	person	to	be	the	Company’s	auditor,	and	to	propose	such	person’s	remuneration,	

as	well	as	to	attend	a	non-management	meeting	with	the	auditor	at	least	once	a	year;

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

laws	and	the	Exchange’s	regulations;

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

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

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

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

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

business;

6.4	 Opinion	on	the	suitability	of	the	auditor;

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

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

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

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

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

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

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

of	the	Company’s	auditor;

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

satisfactorily;	

10.	 To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	with	the	approval	from	the	Audit	Committee.
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายบรรยง		พงษ์พานิช1	 ประธาน

2.	 นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม2	 ประธาน

3.	 นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย	 กรรมการ

4.	 นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ3	 กรรมการ

โดยมี	นายอภิธร		อมาตยกุล		รองกรรมการผู้จัดการ	รักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1	 สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยอื่น	ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2560
2	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	แทนนายบรรยง		พงษ์พานิช	มีผลตั้งแต่วันที่	26	กรกฎาคม	2560
3	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2560

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
1.	 ก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ	กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และก�าหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	และวิธีการสรรหาผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาอนุมัติ

2.	 สรรหา	คดัเลอืก	และเสนอชือ่บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมส�าหรบัต�าแหน่งกรรมการบริษทัฯ	กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยฯ	และผูบ้ริหารระดับ

สูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป	ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3.	 ก�าหนดนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อืน่ทีใ่ห้แก่กรรมการบริษทัฯ	กรรมการชดุย่อยฯ	และผูบ้ริหารระดบัสงูตัง้แต่ระดับกรรมการ

ผู้จัดการขึ้นไป	เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา

4.	 ก�าหนดแนวทางการประเมินผลงาน	และสอบทานผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการข้ึนไป	 เพ่ือ

พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี	โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่า

ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

5.	 พิจารณาให้ค�าแนะน�าเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	และนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างผลตอบแทนพนักงาน

6.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

คณะอำานวยการบริหาร
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 ประธาน

2.	 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ	

3.	 นายสาระ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 กรรมการ

5.	 นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 กรรมการ

6.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

7.	 นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ	

8.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 กรรมการ

9.	 นายเอเดรียน		ลิม	 กรรมการ

10.	 นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม1	 กรรมการ

11.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการและเลขานุการ

1	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะอ�านวยการบริหาร	มีผลตั้งแต่วันที่	25	ตุลาคม	2560

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Nomination and Remuneration Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	as	per	the	following	list

1.	 Mr.	Bangyong		Pongpanich1	 Chairman

2.	 Mr.	Asoke		Wongcha-um2	 Chairman

3.	 Mr.	Chusak		Direkwattanachai	 Member

4.	 Mr.	Krisada		Chinavicharana3	 Member

By	having	Mr.	Apithorn		Amatyakul,	Executive	Vice	President,	Acting	as	Head	of	Human	Resource	Group,	as	the	Secretary;

1	 Due	to	retire	from	the	Director	and	various	Sub	Committees	on	April	27,	2017
2	 Had	been	appointed	as	Chairman	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	July	26,	2017
3	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2017

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.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham1	 Member

11.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member	and	Secretary

1	 Had	been	appointed	as	Member	of	Executive	Committee	on	October	25,	2017
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บทบาทและหน้าที่ของคณะอำานวยการบริหาร
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

คณะกรรมการลงทุน
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

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
1.	 จัดท�ากรอบนโยบายการลงทุน	แผนการลงทุน	และวางกลยุทธ์ทั้งหมดที่สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ	ที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้	และ

สอดคล้องกับแนวทางการบรหิารการลงทุนเพ่ือขออนุมัตจิากคณะกรรมการบริษทัฯ	พิจารณาอนุมตัแิผนการลงทนุของบรษิทัฯ	ทีส่อดคล้องกับกรอบ

นโยบายการลงทุน	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

7.	 ติดตามการปฏิบตัติามกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทนุหรือแนวทางบริหารการลงทนุ	และตดัสนิใจใช้มาตรการท่ีเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่

ระดบัสงูทางด้านการลงทุน	ถ้าพบว่ามกีารละเมิดเกิดขึน้	หากไม่สามารถแก้ไขผลจากการละเมดิได้	ให้พิจารณาด�าเนนิการโดยค�านงึถึงผลประโยชน์

สูงสุดของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นส�าคัญ

8.	 ด�าเนนิการจดัการ	ประสานงานกับสถาบนัทางการเงนิ	ผูจ้ดัการกองทุนภายนอก	ผูร้บัผดิชอบในการดแูลทรพัย์สนิของบรษิทัฯ	ซึง่ได้รบัความเหน็ชอบแล้ว

9.	 ให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละครัง้	เกีย่วกับการทบทวนกรอบนโยบายการลงทุนและแผนการลงทนุหรือแนว

การบริหารการลงทุนก่อนที่จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

10.	 ตรวจสอบให้มีกระบวนการปฏิบัติงาน	การควบคุมภายใน	และระบบในการบ่งชี้	ประเมิน	ติดตามและควบคุมความเสี่ยงจากการลงทุน	ที่เพียงพอ

และมีประสิทธิภาพ	เพื่อด�าเนินการตามนโยบายและมาตรฐานที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ให้การอนุมัติ

11.	 ตรวจสอบว่ามรีะบบสารสนเทศส�าหรบัฝ่ายจดัการทีม่ปีระสทิธิภาพ	เพ่ือให้มัน่ใจว่ามรีายงานทีใ่ห้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์อย่างถูกต้องในเวลาทีเ่หมาะสม	

เกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนและมีกระบวนการรายงานที่มีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้าน	

12.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารการลงทุนไว้อย่างชัดเจน

13.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด	ที่อาจได้รับมอบหมายจากคณะอ�านวยการบริหาร	ซึ่งรับนโยบายมาจากคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Scope of Authorities and Responsibilities of the Executive Committee
1.	 To	coordinate	with	the	Management	on	all	aspects	of	the	day-to-day	operations	of	the	Company	and	on	the	implementation	per	the	

business	plan	and	budget	by	the	Management;

2.	 To	consider	and	decide	on	certain	issues	assigned	by	the	Board	of	Directors	which	shall	be	subject	to	annual	review	and	revision	as	

the	Board	of	Directors	shall	see	fit;

3.	 To	consider	and	approve	and/or	endorse	various	issues	in	the	ordinary	course	of	business	that	are	referred	to	them	by	the	Management;

4.	 To	consider	all	other	issues	not	in	the	ordinary	course	of	business	and/or	beyond	the	scope	of	the	approved	business	plan	and	budget	

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

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

1.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Chairman

2.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

3.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

4.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

5.	 Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan	 Member

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

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

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

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

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

up-to-date	with	latest	regulations	following	the	proposal	from	the	Head	of	Investment	Department	and	advice	from	the	Risk	Management		

Committee.

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

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

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

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

company.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supports	activities	covering	all	areas	of	investment.

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

13.	 To	perform	any	other	tasks	delegated	by	the	Executive	Committee	who	has	taken	order	from	the	Board	of	Directors.
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คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	3	ปี	ดังรายนามต่อไปนี้

1.	 นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย	 ประธาน

2.	 นางสุจิตพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

3.		 นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการ

4.	 นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการ

5.	 นายคิม		ชี		ยิป	 กรรมการ

6.	 นายสุธี		โมกขะเวส	 กรรมการ

7.	 นายมง		ซิว		ฮาน	 กรรมการ

8.	 นายธโนดม		โลกาพัฒนา	 กรรมการ

9.	 นายเรย์มอน		แทม1	 กรรมการ

10.	 นายเอเดรียน		ลิม	 กรรมการ

11.	 นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 กรรมการ

12.			นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์	 กรรมการ

13.			นายวาสิต		ล�่าซ�า	 กรรมการ

14.			นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม2	 กรรมการ

15.			นายฮาร์วีย์		แชมเบอร์เลง3	 กรรมการ

โดยมี	นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์	ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร	ท�าหน้าที่เลขานุการ

1	 ลาออกจากการเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2560
2	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	25	ตุลาคม	2560
3	 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	28	กุมภาพันธ์	2561

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง
1.	 ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้	(Risk	Appetite)

2.	 ทบทวนและแนะน�าเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการความเสี่ยง	นโยบายและความเสี่ยงที่ทนได้	(Risk	Tolerance)	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

พิจารณาอนุมัติ

3.	 ก�าหนดนโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม	 ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยง	

ประเภทต่างๆ	ที่ส�าคัญ	เช่น	ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย	ความเสี่ยงด้านเครดิต	ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	ความเสี่ยงจากตลาด	ความเสี่ยง

ด้านการปฏิบัติการ	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

7.	 ดูแลให้ค�าแนะน�าแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นระยะๆ	เกี่ยวกับสถานะการด�ารงเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต

8.	 ตรวจสอบว่ามีการก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

9.	 ตรวจสอบว่าขัน้ตอนการก�ากับดแูลความเสีย่งเป็นไปตามกฎระเบยีบว่าด้วยการก�ากับดแูลกจิการทีใ่ช้บงัคบัอยู่ในประเทศไทย	และให้ค�าแนะน�าแก่

คณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะมีการละเมิดกฎระเบียบดังกล่าวได้

10.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Risk Management Committee
Has	the	period	in	office	of	3	years	per	the	following	list

1.	 Mr.	Somkiat		Sirichatchai	 Chairman

2.	 Mrs.	Sujitpan		Lamsam	 Member

3.	 Mrs.	Nualphan		Lamsam	 Member

4.	 Mrs.	Puntrika		Baingern	 Member

5.	 Mr.	Kim		Chee		Yip	 Member

6.	 Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 Member

7.	 Mr.	Mong		Siew		Han	 Member

8.	 Mr.	Thanodom		Lokaphadhana	 Member

9.	 Mr.	Raymond		Tam1	 Member

10.	 Mr.	Adrian		Lim	 Member

11.	 Ms.	Pannee		Pitikultang	 Member

12.	 Mrs.	Aem-Orn		Jirasaowaphark	 Member

13.	 Mr.	Wasit		Lamsam	 Member

14.	 Mr.	Chairit		Songpalangtham2	 Member

15.	 Mr.	Harvey		Chamberlain3	 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	June	1,	2017
2	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	October	25,	2017
3	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Risk	Management	Committee	to	replace	Mr.	Raymond	Tam	on	February	28,	2018

Scope of Authorities and Responsibilities of the Risk Management Committee
1.	 To	assist	the	Board	of	Directors	to	determine	the	Risk	Appetite;

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

and	approval;

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

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

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

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

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

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

activities;

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

expect	to	be	in	the	future;

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

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

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

10.	 To	perform	any	other	acts	assigned	by	the	Board	of	Directors	or	the	Audit	Committee.
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคณะ (มกราคม–ธันวาคม 2560)

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน

คณะอำานวยการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ลงทุน

คณะกรรมการ
บริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นายโพธิพงษ์		ล�่าซ�า 5/5 - - - - -

นายชิงชัย		หาญเจนลักษณ์ 5/5 - - - - -

นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า 5/5 - - 8/12 0/4 0/4

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

นายสาระ		ล�่าซ�า 2/5 - - 4/12 - -

นายบรรยง		พงษ์พานิช2 1/2 - 2/2 - - -

นายชูศักดิ์		ดิเรกวัฒนชัย 5/5 5/5 3/3 - - -

นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม 5/5 5/5 - - - -

นายคิม		ชี		ยิป 4/5 - - - - 2/4

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

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

นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ3 4/5 - 3/3 - - -

นายพิลาศ		พันธโกศล 5/5 4/5 - - - -

นายกฤษฎา		ล�่าซ�า 4/5 - - - - -

นายแฟรงค์		โยฮาน		เจอร์ราด	แวน	แคมเพน 4/5 - - - - -

นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์ - - - 11/12 - -

นายสุธี		โมกขะเวส - - - - - 2/4

นายมง		ซิว		ฮาน - - - 10/12 4/4 4/4

นายธโนดม		โลกาพัฒนา - - - - - 4/4

นายวาสิต		ล�่าซ�า - - - 11/12 - 2/4

นายชวธรรศ		ชอบแสงจันทร์ - - - - 4/4 -

นายเรย์มอน		แทม4 - - - - - 1/2

นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง - - - 12/12 - 2/4

นายเอเดรียน		ลิม - - - 12/12 - 3/4

นางเอมอร		จิรเสาวภาคย์ - - - - - 3/4

นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม5 - - - 2/2 - 1/1

1	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ผ่านทางระบบ	Teleconference	จ�านวน	1	ครั้ง
2	 สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยอื่น	ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2560
3	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2560
4	 ลาออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2560
5		 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคณะอ�านวยการบริหาร	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	มีผลตั้งแต่วันที่	25	ตุลาคม	2560

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Summary of the Meeting Participation in each Committee and the Remuneration (January–December 2017)

List of the Directors Board of 
Directors

Audit 
Committee

Nomination and 
Remuneration 

Committee

Executive 
Committee

Investment 
Committee

Risk 
Management 
Committee

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

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

Mrs.	Nualphan		Lamsam 5/5 - - 8/12 0/4 0/4

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

Mr.	Sara		Lamsam 2/5 - - 4/12 - -

Mr.	Banyong		Pongpanich2 1/2 - 2/2 - - -

Mr.	Chusak		Direkwattanachai 5/5 5/5 3/3 - - -

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

Mr.	Kim		Chee		Yip 4/5 - - - - 2/4

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

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

Mr.	Krisada		Chinavicharana3 4/5 - 3/3 - - -

Mr.	Pilas		Puntakosol 5/5 4/5 - - - -

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

Mr.	Frank		Johan		Gerard	Van	Kempen 4/5 - - - - -

Ms.	Chupun		Gowanit - - - 11/12 - -

Mr.	Suthee		Mokkhavesa	 - - - - - 2/4

Mr.	Mong		Siew		Han - - - 10/12 4/4 4/4

Mr.	Thanodom		Lokaphadhana - - - - - 4/4

Mr.	Wasit		Lamsam - - - 11/12 - 2/4

Mr.	Chaovatas		Chobsaengchan - - - - 4/4 -

Mr.	Raymond		Tam4 - - - - - 1/2

Ms.	Pannee		Pitikultang - - - 12/12 - 2/4

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

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

Mr.	Chairit		Songpalangtham5 - - - 2/2 - 1/1

1	 Attended	the	Board	of	Director	Meeting	via	Teleconference	1	time
2	 Due	to	retire	from	the	Director	and	various	Sub	Committees	on	April	27,	2017
3	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2017
4	 Resigned	from	the	Member	of	the	Risk	Management	Committee	on	June	1,	2017
5	 Had	been	appointed	as	Member	of	the	Executive	Committee	and	the	Risk	Management	Committee	on	October	25,	2017
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รายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
นางนวลพรรณ		ล�่าซ�า	 กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางปุณฑริกา		ใบเงิน	 กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวชูพรรณ		โกวานิชย์	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานการขายและช่องทางจ�าหน่าย
นายวาสิต		ล�่าซ�า	 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	 ผู้บริหารสายงานประกันภัยทั่วไป
นางชะตาบุญ		คูเปี่ยมสิน	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานเลขาธิการองค์กร
นายอภิธร		อมาตยกุล	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานส่งเสริมงานขาย
	 	 	 และรักษาการผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคล
นางสาวพรรณี		ปิติกุลตัง	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานประกันภัยรถยนต์	
นายประวิทย์		จิมากร		 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายชัยฤทธิ์		ทรงพลังธรรม1	 รองกรรมการผู้จดัการ	 ผูบ้ริหารสายงานยุทธศาสตร์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ
นายธนวันต์		ชัยวัฒนะ2	 รองกรรมการผู้จัดการ	 ผู้บริหารสายงานการตลาด
นางสาวสุนีย์		ศรีสุขทวีรัตน์		 ผู้อ�านวยการอาวุโส	 ผู้บริหารฝ่ายบัญชี

1	 เข้างาน	เมื่อวันที่		20	มิถุนายน	2560
2	 เข้างาน	เมื่อวันที่		1	กรกฎาคม	2560

หมายเหตุ:	 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	59	ให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้ด�ารงต�าแหน่งบริหาร	และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จัดท�าและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ	 น้ัน	ทางบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว	 โดยนับต�าแหน่ง 
ตั้งแต่กรรมการผู้จัดการลงไปอีก	4	ท่าน	และท่านที่	4	อยู่ต�าแหน่งใด	ให้รายงานในต�าแหน่งนั้นทั้งหมด	บริษัทฯ	จึงนับถึงต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ	ซึ่งบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทฯ	จึงไม่นิยามเป็นผู้บริหารตามมาตรา	59	และไม่รวมผลตอบแทนของบุคคลดังกล่าวเข้าในส่วนของผลตอบแทนผู้บริหารด้วย

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560
ค่าบ�าเหน็จ	8,500,000	บาท
ค่าตอบแทนประจ�า	และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,040,000	บาท

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน

รวมคา่ตอบแทนประจำาและ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

(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.	นายบรรยง		พงษ์พานิช1 120,000.00 - 30,000.00 150,000.00

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

8.	นายอโศก		วงศ์ชะอุ่ม 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

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

10.	นายสมเกียรติ		ศิริชาติไชย 360,000.00 - - 360,000.00

11.	นางปุณฑริกา		ใบเงิน 360,000.00 - - 360,000.00

12.	นายกฤษฎา		จีนะวิจารณะ2 360,000.00 - 20,000.00 380,000.00

13.	นายพิลาศ		พันธโกศล 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

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

รวม 5,640,000.00 330,000.00 70,000.00 6,040,000.00

1	 สิ้นสุดวาระการเป็นกรรมการ	และกรรมการชุดย่อยอื่น	ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2560
2	 ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	มีผลตั้งแต่วันที่	31	ธันวาคม	2560

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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List of the Executive Officers
Mrs.	Nualphan		Lamsam	 President	and	Chief	Executive	Officer
Mrs.	Puntrika		Baingern	 Director,	Senior	Executive	Vice	President,	Accounting	&	Finance	Group
Ms.	Chupun		Gowanit	 Senior	Executive	Vice	President,	Sales	and	Distribution	Group
Mr.	Wasit		Lamsam	 Senior	Executive	Vice	President,	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		Jimakorn	 Executive	Vice	President,	IT	Group
Mr.	Chairit		Songpalangtham1	 Executive	Vice	President,	Corporate	Strategy	&	Business	Development	Group
Mr.	Thanawan		Chaiwatana2	 Executive	Vice	President,	Marketing	Group
Ms.	Sunee		Srisuktaveerat	 Senior	Vice	President,	Accounting	Department

1	 Joined	the	Company	on	June	20,	2017
2	 Joined	the	Company	on	July	1,	2017

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.

Remuneration for the Directors for the Year 2017
Director’s	Bonus	8,500,000	Baht	
Fixed	Remuneration	Fee	and	Meeting	Fee	for	the	Directors	6,040,000	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.	Banyong		Pongpanich1 120,000.00 - 30,000.00 150,000.00

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

8.	Mr.	Asoke		Wongcha-um 360,000.00 100,000.00 - 460,000.00

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

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

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

12.	Mr.	Krisada		Chinavicharana2 360,000.00 - 20,000.00 380,000.00

13.	Mr.	Pilas		Puntakosol	 360,000.00 80,000.00 - 440,000.00

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

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

Total 5,640,000.00 330,000.00 70,000.00 6,040,000.00

1	 Due	to	retire	from	the	Director	and	various	Sub	Committees	on	April	27,	2017
2	 Resigned	from	the	Independent	Director	and	Member	of	the	Nomination	and	Remuneration	Committee	on	December	31,	2017
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คณะอ�านวยการบริหาร	คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	ไม่มีค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2560 
•	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน	โบนัส	ให้กับผู้บริหาร	รวมทั้งสิ้น	68.39	ล้านบาท

•	 บรษิทัฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนอืน่	เช่น	เงินสบทบทุนส�ารองเลีย้งชพี	เงนิประกันสงัคม	ค่าพาหนะ	ค่าวิชาชพี	และเงนิส�ารองเกษยีณอายุ	ส�าหรบัผูบ้รหิาร	

รวมทั้งสิ้น	10.42	ล้านบาท

ผลตอบแทนพนักงาน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีพนักงานจ�านวน	1,320	คน	และมีค่าตอบแทนจ�านวน	853.34	ล้านบาท	ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยเงินเดือน	

ค่าล่วงเวลา	โบนัส	เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี	2560

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อผู้สอบบัญชี จำานวนเงิน (บาท)

1 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี นางสาวสมใจ		คุณปสุต/บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด 1,150,000

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

รวม 1,840,000

ค่าบริการอื่นปี	2560

รายการที่ ประเภทของงานบริการ ชื่อ จำานวนเงิน (บาท)

จ่ายระหว่างปี จะจ่ายในอนาคต

1 ค่าสอบทานรายงานการด�ารงเงนิกองทุนตาม

ระดับความเสี่ยงงวด	6	เดือนและประจ�าปี

นางสาวสมใจ		คณุปสตุ/บรษิทั	ส�านักงาน	อวีาย	จ�ากัด 180,000 380,000

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

การกำากับดูแลกิจการ  
นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  

บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินกิจการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่น		

ให้เกิดขึ้นกับนักลงทุน	ผู้เอาประกันภัย	และผู้มีส่วนได้เสีย	ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจประกันวินาศภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์	และปัจจัยแวดล้อม	

รวมถึงสภาพทางสงัคม	เศรษฐกิจและการเมอืงปัจจบุนั	โดยค�านึงถึงผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาวและมคีวามย่ังยืนทางธุรกิจ	ด้วยความส�าคญัข้างต้นนี	้	

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

หรือ	 CG	Code)	 ซึ่งออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 มาก�าหนดเป็นนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ	 ซึ่ง	

คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้ให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร	 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ		

ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2561	เพื่อใช้เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน	และได้มี

การเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานรับทราบภายในบริษัทฯ	โดยผ่านช่องทาง	Intranet	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยสรุปสาระส�าคัญการ

ด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ดังนี้

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

Remuneration of the Directors in 2017
•	 The	Company	paid	salary	and	bonus	to	the	Directors	in	total	68.39	Million	Baht.

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

benefits	to	the	Executives	in	total	10.42	Million	Baht.

Employees’ Compensation
As	at	31	December	2017,	the	Company	had	1,320	employees	and	their	compensation	of	Baht	853.34	million.		The	compensation	includes	

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

Auditor’s Remuneration
Audit	Fees	in	2017

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

1 Audit	the	annual	financial	statements Ms.	Somjai		Khunapasut/EY	Office	Limited 1,150,000

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

Total 1,840,000

Non-Audit	Fees	in	2017

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 180,000 380,000

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

Corporate Governance
Corporate Governance Code Policy

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

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

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

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

for	the	Board	of	Directors	to	comply	with	and	to	achieve	good	performance	in	a	long	term	and	create	sustainable	value	to	the	business.
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หลักปฏิบัติที่ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำาองค์กร ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 1.1	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	โดยมีหน้าที่ดังนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ก�าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	 คือ	 “ผู้น�าทางธุรกิจ	 ใส่ใจพันธมิตร	 คิดสรรสร้าง	 เน้นคุณภาพและบริการ	ภายใต้	

หลักธรรมาภิบาล”	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า

•	 เป็นองค์กรที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�าคัญ

•	 สร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ	โดยการเติบโตอย่างยั่งยืนและมีผลก�าไร	ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

•	 มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการ	การให้บริการที่เป็นเลิศ	และการด�าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล	และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

•	 เป็นองค์กรตัวอย่างที่มีผู้ประสงค์อยากร่วมงานด้วย

2.	 เป็นผูก้�าหนดกลยุทธ์	นโยบายการด�าเนินงาน	เพ่ือเป็นกรอบให้องค์กรด�าเนินไปสูวั่ตถุประสงค์และเป้าหมายทีว่างไว้	ตลอดจนให้ความส�าคญัในการ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.	 มีการติดตาม	ประเมินผล	และทบทวนกลยุทธ์	 นโยบายการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ	ตลอดจนติดตามรายงานผลการด�าเนินงาน	 เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

หลักปฏิบัติที่ 1.2	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในการก�ากับดูแล	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคง	และยั่งยืนในระยะยาว

1.		 ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ	นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ	จะให้ความส�าคัญต่อผลประกอบการทางการเงินแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯ	

ยังยึดมั่นในกรอบการแข่งขันที่เป็นไปตามกฎกติกา	และจริยธรรม	ที่สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย	ในหลักของความโปร่งใส	และเป็นธรรม

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

และขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร	โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	ให้ความเคารพต่อสิทธิ	ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วน

ได้เสีย	รวมถึงยึดหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

3.	 เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จึงจัดให้มีนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจ	 เพ่ือใช้เป็นหลัก	

ในการปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	โดยแจ้งให้รับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

4.	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลง	คณะกรรมการบริษัทฯ	จึงได้มีการก�ากับดูแลสื่อสารให้กรรมการ	ผู้บริหาร	และ

พนักงานทุกคนเข้าใจ	และการเตรียมความพร้อม	ของการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น	และมีการติดตามผลการปฏิบัติ	และทบทวนนโยบายอย่าง

สม�่าเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 1.3 หน้าที่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีด่แูลให้กรรมการ	ผูบ้รหิาร	ตลอดจนพนักงานทุกระดบั	ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบตามบทบาทหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย		

มีความระมัดระวัง	 และมีความซื่อสัตย์สุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ท่ีมีต่อองค์กร	 โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ	 กฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ		

ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติที่ 1.4	ขอบเขตความรับผิดชอบ	และการมอบหมายงาน

เข้าใจขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 และความรับผิดชอบของตนเอง	 และเป็นผู้ก�าหนดของเขตการมอบหมายหน้าที่	 และความรับผิดชอบ	

ให้กรรมการผู้จัดการ	และฝ่ายจัดการ	ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักปฏิบัติที่ 2: กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติที่ 2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ	(Objectives)	เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้บริษัทฯ	มีเป้าหมายขององค์กรในการด�าเนินงานให้กิจการมีความมั่นคงเป็นท่ีเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า	 พัฒนา

และท�าการตลาดให้กบัผลติภณัฑ์โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของลกูค้า	โดยยดึความถกูต้อง	ความซื่อสัตย์	เปน็ธรรม	เพือ่มุ่งการเปน็บรษิัทประกนัวนิาศภยั

ที่สร้างสรรค์ความพึงพอใจสูงสุด	 และเป็นหน่ึงในผู้น�าทางธุรกิจประกันวินาศภัย	 โดยมีวิสัยทัศน์	 คือ	 “ผู้น�าทางธุรกิจ	 ใส่ใจพันธมิตร	 คิดสร้างสรรค	์	

เน้นคุณภาพและบริการ	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล”	 ซึ่งบริษัทฯ	มีนโยบายในด้านต่างๆ	 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�างานให้รวดเร็ว	 ถูกต้อง		

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีทั่นสมยัมาสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ท่ีตรงตามกลุม่ลกูค้า	ด้วยการบรกิารผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	ตลอดจนมกีารควบคมุ

และตรวจสอบคณุภาพและบรกิารอย่างต่อเนือ่ง	อีกทัง้มุ่งปรบัปรงุคุณภาพอย่างต่อเนือ่ง	โดยการสรา้งมูลค่าเพิม่ในผลติภณัฑ์ทีต่อบสนองความต้องการ

ของลูกค้า	และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น	โดยค�านึงถึงหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	อันน�ามาสู่ความยั่งยืนของกิจการ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Principle 1: Establish clear leadership role and responsibilities of the Board of Directors
Principle 1.1	Duties	and	responsibilities	of	the	Board	of	Directors	in	achieving	sustainable	value	creation	to	the	business

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

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

as	follows	

•	 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.

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

resources.

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

report	to	maximize	the	Company	benefits	and	stakeholder	interests.

Principle 1.2	The	duties	in	overseeing	and	achieving	sustainable	value	creation

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

competition.	

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

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

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

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

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

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

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

Principle 1.3	Duties	and	responsibilities	in	compliance

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

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

resolutions	of	shareholders	meeting	and	related	policies.

Principle 1.4	Scopes	of	duties	and	responsibilities	and	assignment

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

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

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

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

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

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

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

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

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

responsibility	that	lead	to	sustainability	of	its	business.
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หลักปฏิบัติท่ี 2.2	 ก�ากับดูแลให้มั่นใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ

กิจการ	โดยมีการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายที่ด�าเนินการด้วยความมั่นคง	 เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอด	และรักษา

มาตรฐานของคณุภาพของผลติภณัฑ์และการมุง่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าเป็นส�าคญั	และสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ให้อยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ	

ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการท�างาน	ลดขั้นตอน	ลดค่าใช้จ่ายในการท�างาน	ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ	โดยการน�า	e–Commerce,	

e-Policy,	e–Claim,	e-Service	ให้สามารถสนบัสนนุงานด้านการขาย	และการบรกิารต่างๆ	ให้กับตวัแทน	นายหน้า	ธนาคารและกลุม่ลกูค้าทัว่ไปได้ใช้ให้เกิด	

ประโยชน์สงูสดุ	และท�าให้ลกูค้าได้เข้าถึงผลติภณัฑ์ต่างๆ	ของบรษิทัฯ	ได้รวดเรว็	และครอบคลมุมากข้ึน	อกีทัง้เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญตัว่ิาด้วย

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	และประกาศคณะกรรมการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ

ออกกรมธรรม์ประกันภยั	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภยั	และการชดใช้เงิน	หรือค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกันภัย	โดยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์	

พ.ศ.	2560

หลักปฏิบัติที่ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล
หลกัปฏบิตัทิี ่3.1	ความรบัผดิชอบในการก�าหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัฯ	ให้มคีวามเหมาะสม	เพ่ือน�าพาองค์กรไปสูว่ตัถุประสงค์

และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

1.	 ด้านคุณสมบติั	คณะกรรมการบรษิทัฯ	เป็นบคุคลท่ีมคีณุสมบตัทิีห่ลากหลาย	และเหมาะสม	ทัง้ในด้านความรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	และความสามารถ	

และคุณลักษณะที่เก่ียวข้องกับธุรกิจประกันวินาศภัย	 เป็นบุคคลที่มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร	มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	สามารถให้ความเห็น	

ที่เป็นอิสระ	และแนวทางในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

2.	 ด้านโครงสร้าง	คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ก�าหนดไว้	กล่าวคอื	บรษิทัฯ	ต้องมกีรรมการอย่างน้อย	5	คน	ซึง่บรษิทัฯ		

มขีนาดค่อนข้างใหญ่	และมคีวามซบัซ้อนของธุรกิจ	คณะกรรมการจงึให้มจี�านวนกรรมการทัง้สิน้	15	คน	เพ่ือความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวน	

และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

อ�านาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม

3.1		 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการท�างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

3.2		 กรรมการอสิระของบรษิทัฯ	มจี�านวน	5	คน	ซึง่เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษทัฯ	คอื	มกีรรมการอสิระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด

และมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	และมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตรงตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งกรรมการอิสระสามารถท�างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และ

สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

4.	 ด้านการเปิดเผยข้อมูล	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมท้ังรายละเอียดข้อมูลกรรมการ	 อายุ	 เพศ	

ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์	 สัดส่วนการถือหุ้น	 จ�านวนปีท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	และการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ไว้ในรายงานประจ�าปี	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 3.2	การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ	และการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระกับกรรมการผู้จัดการ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการตัดสินใจ

ประธานกรรมการของบรษิทัฯ	ไม่เป็นบคุคลเดยีวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการ	เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย

และการบริหารงานประจ�า	และเพ่ือให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้	 ทักษะ	ความสามารถ	และประสบการณ์ใน

การที่จะน�าพาองค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของประธาน

กรรมการ	และกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

1.	 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.1	 ก�ากับ	ติดตาม	และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ	และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักขององค์กร

1.2	 ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรม	และมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

1.3	 หารอืร่วมกับกรรมการผูจ้ดัการในการก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	และมมีาตรการในการก�ากับดแูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถูกบรรจุ

เป็นวาระการประชุม

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Principle 2.2	The	Board	of	Directors	should	ensure	that	the	Company’s	annual	and	objectives,	goals,	strategies,	and	plans	are	consistent	

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

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

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

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

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

This	allows	the	customers	to	quickly	access	to	every	product	of	the	Company.		In	addition,	in	order	to	comply	with	the	Electronic	Transaction	

Act	B.E.	2544	and	Notification	of	the	Board	of	Directors	of	Office	of	Insurance	Commission,	Re:	rules	and	procedures	for	issuing	insurance	

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

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

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

the	business	and	to	achieve	the	stakeholder	interests

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

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

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

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

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

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

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

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

responsibilities	efficiently	while	exercising	objective	and	independent	judgment.

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

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

and	direct	or	position	in	other	listed	companies.

Principle 3.2 Appointment	of	Chairman	and	chairman’s	roles	and	responsibilities	are	different	 from	those	of	 the	President	 to	enhance	

effective	decision	making

In	order	to	divide	roles	of	establishing	policies	and	management	and	give	independent	opinions,	Chairman	of	the	Board	of	Directors	is	

not	the	same	person	as	Chief	Executive	Officer	or	President.		Chairman	is	a	person	with	knowledge,	skills	and	experience	to	lead	the	

Company	to	achieve	its	objectives	and	goals	effectively.		The	Board	has	set	the	duties,	responsibilities	and	authorization	of	Chairman	and	

President	as	follows.

1.	 Duties	and	responsibilities	of	Chairman	as	a	leader	of	the	Board	of	Directors.	

1.1	 Oversee,	monitor,	and	ensure	that	the	Board	efficiently	carries	out	its	duties	to	achieve	the	Company’s	objectives.

1.2	 Ensure	that	all	directors	contribute	to	the	Company’s	ethical	culture	and	good	corporate	governance.

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

agenda.

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

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

1.5	 Ensure	constructive	relations	between	executive	and	non-executive	directors,	and	between	the	Board	and	Management.
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1.4	 มกีารจดัสรร	และควบคมุเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม	ส�าหรับให้ฝ่ายจดัการเสนอเรือ่ง	และเหมาะสมส�าหรบักรรมการทีจ่ะอภิปรายในประเดน็

ที่ส�าคัญอย่างทั่วถึง	และส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

1.5	 ให้ความส�าคัญในการเสรมิสร้างความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร	และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร	และระหว่างคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	กับฝ่ายจัดการ

2.	 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

2.1	 กรรมการผู้จัดการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2	 กรรมการผู้จัดการเป็นสมาชิกของคณะอ�านวยการบริหาร

2.3	 มอี�านาจในการบรหิารงาน	ควบคมุ	อนุมตั	ิและรบัผดิชอบการด�าเนินงานตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจการบริหารงบประมาณ	

การปฏิบัติงาน	การลงทุน	และการด�าเนินการต่างๆ	เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัทฯ

2.4	 มีอ�านาจในการด�าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.5	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับปฏิบัติการชุดต่างๆ	ตามความเหมาะสมของลักษณะการด�าเนินธุรกิจ

2.6	 มอี�านาจในการอนุมตัแิละจดัการค่าใช้จ่ายในจ�านวนเงนิท่ีก�าหนดไว้ไม่เกินอ�านาจหน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย	ทัง้น้ี	กรรมการผูจ้ดัการไม่ใช้อ�านาจ

หน้าที่ของตน	ในกรณีที่ตนอาจมีส่วนได้เสีย	หรือผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

2.7	 ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการได้มอบอ�านาจให้บุคคลอื่นกระท�าการแทนตนเอง	 ขอบเขตการมอบอ�านาจของบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่รวมถึง	

การอนุมัติให้ท�ารายการที่ผู้รับมอบอ�านาจอาจมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งอื่นใดกับบริษัทฯ

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย	เพ่ือให้เร่ืองส�าคัญได้รบัการพิจารณาอย่างรอบคอบ	และกลัน่กรองข้อมลูและเสนอ

แนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เห็นชอบต่อไป

หลักปฏิบัติท่ี 3.3	 ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีความโปร่งใส	และชัดเจน	 เพ่ือให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่

ก�าหนดได้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ	จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน	ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการอิสระท้ังคณะ	ท�าหน้าที่ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ	 โดยมีกระบวนการ	

ที่โปร่งใสและชัดเจน	 เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่ก�าหนด	 และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพ่ือ	

พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติ

2.	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้มกีารจดัประชมุเพือ่พจิารณาหลกัเกณฑ์	และวธิกีารสรรหาบคุคลเพือ่ให้ได้กรรมการทีม่ีคณุสมบัติ

ที่จะท�าให้คณะกรรมการบริษัทฯ	มีองค์ประกอบที่เหมาะสม	และพิจารณาประวัติของบุคคลที่ท�าการสรรหา	และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	ก่อนจะน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังเป็นกรรมการต่อไป	และได้เปิดเผยประวัติกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

ได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ

3.	 คณะกรรมการสรรหาได้มกีารทบทวนหลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ	เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ	ก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการ

ที่ครบวาระ	และได้ค�านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวาระ

หลักปฏิบัติที่ 3.4	การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มหีน้าทีใ่นการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัฯ	ให้มโีครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกับสภาวะ

อุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ	 เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 น�าพาองค์กรให้ด�าเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย	

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้จดัตัง้ให้มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีเ่ป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น	และน�าเสนอต่อที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	เพ่ือพิจารณาและขออนมุตัต่ิอท่ีประชมุผูถื้อหุ้น	โดยค่าตอบแทนจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม	ซึง่สามารถเทยีบเคียงได้กับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน	และจะค�านึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ	และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ

ที่ต้องการไว้ได้	แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องค�านึงถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	ด้วย

3.	 ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นมุตัอัิตราค่าตอบแทนกรรมการ	ท้ังรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงนิ	โดยคณะกรรมการบริษทัฯ	จะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทน	

แต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่	และค่าตอบแทนตามผลด�าเนินงานของบริษัทฯ

4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	

แต่ละคน	รวมทั้งรูปแบบและจ�านวนค่าตอบแทนด้วย

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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2.	 Duties	and	responsibilities	of	President

2.1	 President	reports	directly	to	the	Board	of	Directors.

2.2	 President	is	a	member	of	Executive	Committee.

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

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

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

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

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

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

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

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

interest	or	other	benefits	conflicting	with	the	Company.

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

the	matters	to	the	Board	before	approval.

Principle 3.3	Selection	and	nomination	of	directors	

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

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

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

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

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

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

to	shareholders’	meeting	is	sufficient	for	decision	making.

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

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

Board	meeting.	

Principle 3.4	Consider	remuneration	of	the	Board	of	Directors

1.	 The	Board	is	responsible	for	considering	structure	and	rate	of	remuneration	of	directors	to	be	in	line	with	the	same	industry	and	fit	the	

directors’	responsibility,	in	order	to	motivate	the	Board	to	lead	the	Company	to	achieve	both	short-term	and	long-term	goals.

2.	 The	Board	establishes	Nomination	and	Remuneration	Committee	to	primarily	consider	remuneration	and	propose	to	the	Board	meeting	

for	consideration	and	the	shareholders’	meeting	for	approval.		The	remuneration	must	be	at	an	appropriate	level,	in	line	with	industry	

standard,	fit	responsibilities	of	the	directors,	sufficient	to	retain	qualified	directors.		The	Committee,	at	the	same	time,	must	consider	

the	company’s	performance	as	well.

3.	 Shareholders	must	approve	the	Board	remuneration	structure,	both	cash-based	and	non-cash	compensation.		The	Board	should	

consider	the	appropriateness	of	each	pay	component,	in	terms	of	fixed	rates	and	remuneration	paid	according	to	the	Company’s	

performance.

4.	 The	Board	should	disclose	the	directors’	remuneration	policy	that	reflects	the	duties	and	responsibilities	of	each	individual,	including	

the	pay	components	and	level	received	by	each	director.
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หลักปฏิบัติท่ี 3.5	การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีและการจัดสรรเวลาของกรรมการที่เหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่

บริษัทฯ	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการรายงานการด�ารงต�าแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีให้เป็นที่รับทราบ

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดให้มมีาตรการควบคมุดแูลการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร	เพ่ือมใิห้ผูบ้รหิารและพนกังานน�าข้อมลูภายใน

ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	

4.	 กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของจ�านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี

หลักปฏิบัติท่ี 3.6	 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล	 เพ่ือน�าผลการประเมินไป

พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ท้ังคณะและรายบุคคลเป็นประจ�าทุกปี	 โดยใช้วิธีประเมินตนเอง		

ด้วยแบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒนาการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวน	

ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	ที่เก่ียวข้องกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทฯ	

จะถูกน�าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ	และเปิดเผยการประเมินไว้ในรายงานประจ�าปี

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ	ประจ�าปี	2560	สามารถสรุปได้ว่า	คณะกรรมการทัง้	14	ท่าน	มคีวามเห็นอยู่ในระดบัเหน็ด้วยอย่าง

มาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม	มีคะแนนเฉลี่ย	3.72	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.12	ส่วนผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบราย

บุคคล	ประจ�าปี	2560	สามารถสรุปได้ว่า	คณะกรรมการทั้ง	14	ท่าน	มีความเห็นอยู่ในระดับ	เห็นด้วยอย่างมาก	หรือมีการด�าเนินการในเรื่องนั้นอย่างดี

เยี่ยม	มีคะแนนเฉลี่ย	3.75	หรือคิดเป็นร้อยละ	93.71

หลกัปฏบิตัท่ีิ 3.7 ส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัฯ	มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	และสนบัสนนุให้กรรมการบรษิทัฯ	

ได้รับการเสริมสร้างทักษะ	และความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ

กรณีท่ีมกีารเปลีย่นแปลงกรรมการใหม่	บรษิทัฯ	ได้จดัให้มเีอกสารคูม่อืกรรมการและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่	ตลอดจน	

กฎระเบยีบข้อบงัคับ	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	และจดัให้มกีารให้ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบรษิทัฯ	เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพการปฏบิตัหิน้าท่ี	

ของกรรมการ	และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

บริษัทฯ	มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	 ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จากสถาบันภายนอก	 เช่น	สมาคมส่งเสริม	

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors	หรอื	IOD)	และจากการจดัอบรมภายในบริษทัฯ	เพ่ือให้มกีารปรับปรุงการปฏิบัตงิานให้มปีระสทิธิภาพ	

ยิ่งขึ้น	และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน	โดยเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในรายงานประจ�าปี

หลกัปฏบิตัท่ีิ 3.8 ควบคมุดูแลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ	ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และแต่งตัง้เลขานกุารบริษทัฯ	เพ่ือเป็นการสนับสนนุ

การเข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	 4	คร้ังต่อปี	 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม	

ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	 7	 วัน	 กรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ	 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการบริษัทฯ	 ทราบก่อน	

การประชุมในครั้งนั้นๆ	และเลขานุการบริษัทฯ	จะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการบริษัทฯ	ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัญหาโดยตรง	และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีส�าคัญและข้อมูลที่จ�าเป็นได้จากกรรมการผู้จัดการ	 เลขานุการบริษัทฯ	และผู้บริหารที่ได้รับ	

มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ	 ประสบการณ์ท่ีจ�าเป็น	และเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยให้ค�าแนะน�า	

เก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีค่ณะกรรมการต้องทราบ	เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ	และได้เปิดเผยคณุสมบตัิ

และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทฯ	 ในรายงานประจ�าปีและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ด้วย	 เลขานุการบริษัทฯ	 ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนา	

ความรู้อย่างต่อเนื่อง	สม�่าเสมอ	เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่	ดังรายละเอียดในหัวข้อการจัดการ

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

138 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



Principle 3.5 The	Board	of	Directors	should	ensure	that	all	directors	are	properly	accountable	for	their	duties,	responsibilities	and	actions,	

and	allocate	sufficient	time	to	benefit	the	Company	and	related	people.

1.	 The	Board	supports	and	promotes	understanding	of	the	duties	and	responsibilities	to	directors.

2.	 The	Board	ensures	reporting	and	public	disclosure	of	directors	assuming	or	holding	positions	at	other	companies.

3.	 The	Board	clearly	defines	measures	in	writing	to	control	the	use	of	information	to	prevent	executives	and	staff	to	use	internal	information	

to	illegally	seek	advantage	for	themselves	or	for	third	parties	before	such	information	is	disclosed	to	the	public.

4.	 Each	director	should	attend	not	less	than	75	percent	of	all	Board	meetings	in	any	whole	year.

Principle 3.6	The	Board	of	Directors	should	conduct	a	formal	annual	performance	evaluation	of	the	Board	of	Directors	and	each	individual	

director.

The	evaluation	results	should	be	used	to	strengthen	the	effectiveness	of	the	Board	of	Directors.		Performance	evaluation	of	the	Board	

of	Directors	and	each	individual	director	are	conducted	annually	by	using	self-assessment	form	of	CG	Center,	the	Stock	Exchange	of	

Thailand.		This	allows	the	directors	to	review	and	compile	opinions	on	various	matter	related	to	roles	and	responsibilities	of	the	Board	of	

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

be	disclosed	in	the	annual	report.

For	the	year	2017,	the	result	of	the	assessment	of	the	Board	of	Directors	can	be	concluded	that	all	of	14	Directors	had	the	opinions	in	the	

strongly	agreed	level	or	had	the	performance	in	the	excellent	level	with	the	average	score	of	3.72	or	93.12%,	and	the	result	of	the	assessment		

on	an	individual	basis	can	be	concluded	that	all	of	14	Directors	had	the	opinions	in	the	strongly	agreed	level	or	had	the	performance	in	

the	excellent	level	with	the	average	score	of	3.75	or	93.71%.

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

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

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

When	a	new	director	is	appointed,	the	Company	provides	director’	handbooks	and	useful	information	including	related	regulations	and	

laws	for	performing	the	director	duty.		Knowledge	sharing	and	company’s	business	information	are	also	provided	to	a	director	to	enhance	

the	performance	and	understanding.

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

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

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

Principle 3.8	The	Board	of	Directors	should	ensure	that	it	can	perform	its	duties	effectively	and	appoint	a	company	to	ensure	that	the	Board	

of	Directors	has	access	to	accurate,	relevant	and	timely	information.

1.	 The	Board	meeting	must	be	arranged	at	least	4	times	per	year	set	by	the	Board	and	notice	containing	agendas	of	the	meeting	must	

be	sent	at	least	7	days	prior	to	the	meeting.		If	the	director	cannot	attend	the	meeting,	he	or	she	should	inform	the	company	secretary	

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

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

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

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

persons.

The	Board	should	appoint	a	company	secretary	with	the	necessary	qualifications,	knowledge,	skills,	and	experience	for	performing	the	

duties,	including	providing	advice	on	legal,	regulatory	and	administrative	requirements	to	the	Board	to	support	their	performances,	and	

disclose	the	qualifications	and	experience	of	the	Company	secretary	in	its	annual	report	and	on	the	company’s	website.		The	company	

secretary	should	receive	ongoing	training	and	education	relevant	to	performing	the	duties	(as	the	details	shown	on	the	“Management”	topic).	
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หลักปฏิบัติที่ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติที่ 4.1	การด�าเนินการสรรหาพัฒนากรรมการผู้จัดการ	และผู้บริหารระดับสูงที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่ด�าเนินการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการ

สรรหาที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นชอบ	 เพ่ือให้ได้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ	และติดตามให้กรรมการ	

ผู้จัดการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง

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

ในต�าแหน่งส�าคัญรับทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงานตามกรอบเวลาที่บริษัทฯ	ก�าหนด	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนและขั้นตอนการท�างาน	

รายละเอียดของงานที่ค้าง	วิธีการติดต่อสื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน	โดยแจ้งให้บริษัทฯ	รับทราบเมื่อตนเองจะพ้นจากต�าแหน่ง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

มีระบบการคัดสรรบุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานท่ีส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ		

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักงาน	ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ	จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 ได้รับการอบรมและพัฒนา	 เพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

หลักปฏิบัติที่ 4.2	การก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน	และการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคลากรในองค์กร

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ได้ก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครือ่งจงูใจให้กรรมการผูจ้ดัการ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	และบคุลากรทกุระดบัในองค์กร	เพ่ือ

การปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเหมาะสม	และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลกัขององค์กร	และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว	

ซึ่งรวมถึง

1.1	 การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือน	และโบนัส

1.2	 การก�าหนดนโยบายเก่ียวกับค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะค�านึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน	

ควบคู่ไปกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

1.3	 การก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล	และรับทราบโดยทั่วกัน

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในเรื่อง	ดังนี้

2.1	 เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้จัดการ	 โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นที่น่าพอใจต่อการบริหารงาน	 โดยสอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์	และผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

2.2	 มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี

2.3	 อนุมัติค่าตอบแทนประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ	โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่	และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน	และอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	ตามที่

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอ	พร้อมทั้งมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงาน

ทั้งองค์กร

หลักปฏิบัติที่ 4.3	สร้างความเข้าใจในโครงสร้าง	และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการบริหารและการด�าเนินงานของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เข้าใจในโครงสร้าง	 และความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	 ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็น	

ลายลักษณ์อักษรหรือไม่	 ข้อตกลงผู้ถือหุ้น	หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ซึ่งมีผลต่ออ�านาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ	ซึ่งคณะกรรมการ	

บริษัทฯ	 จะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	 และควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตาม	

ข้อตกลงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 4.4	 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้	 ทักษะ	ประสบการณ์	 และแรงจูงใจท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน์ต่อการ	

พัฒนาองค์กร

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ให้ความส�าคัญกับทรัพยากรบุคคลซึ่งถือเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญของบริษัทฯ	 โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้		

ทกัษะ	และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการท�างาน	เพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	ตลอดจนทศิทาง	กลยุทธ์ขององค์กร	และสภาพการแข่งขัน

ทางธุรกิจ	เพ่ือจะได้น�าความรูค้วามสามารถมาพัฒนาตนเอง	และองค์กรให้มปีระสทิธิภาพย่ิงข้ึน	และมกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี	เพ่ือดแูลให้พนกังาน

มีการออมเงินอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน

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

140 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



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

achieve	the	Company’s	objectives

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

appointment	of	the	chief	executive	officer.	

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

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

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

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

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

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

Principle 4.2 determine	an	appropriate	compensation	structure	and	performance	evaluation	

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

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

with	future	Company’s	performance	through:	

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

employee	stock	ownership	plan	participation)

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

1.3	 Predetermined	and	communicated	performance	evaluation	criteria.

2.	 Executive	directors	are	responsible	for	determining	the	total	compensation	of,	and	performance	evaluation	criteria	for	the	President.		

The	executive	directors	should:

2.1	 Ensure	that	the	President’s	performance	evaluation	is	based	on	pre-determined	criteria.		The	performance	evaluation	criteria	should		

incentivise	the	President	to	perform	his/her	duties	in	support	of	the	Company’s	objectives,	values,	and	long-term	sustainable	

value	creation.

2.2	 Perform	the	annual	performance	evaluation	of	the	President.

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

factors.

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

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

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

relationships,	which	may	impact	the	management	and	operation	of	the	Company.

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

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

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

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

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

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

Company	development.

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

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

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

fund	is	set	for	the	Company’s	staff	to	encourage	saving	for	retirement	and	financial	management	is	promoted	among	the	staff.
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หลักปฏิบัติที่ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลกัปฏบิตัท่ีิ 5.1	ควรให้ความส�าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคูไ่ปกับการสร้างคณุประโยชน์ต่อลกูค้าหรอืผูท้ีเ่ก่ียวข้อง		

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทฯ	ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงวัย	 พัฒนาศักยภาพด้านระบบ	

การบรกิาร	และมกีารพัฒนาขยายสาขาทางธุรกจิ	เพ่ือรองรบัการให้บรกิารลกูค้าและคูค้่าอย่างท่ัวถึง	เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริการทีร่วดเร็ว	ซึง่บรษิทัฯ	

มุ่งเน้นและให้ความส�าคัญต่อลูกค้าและบุคคลอื่นๆ	 เป็นหลักโดยให้ความส�าคัญ	ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	และการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ซึ่งบริษัทฯ		

มีการคุ้มครองความปลอดภัยของระบบข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของลูกค้า	 โดยผ่านมาตรฐานการรับรองจากผู้ตรวจสอบมาตรฐานจาก	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ISO	27001	และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สนับสนุนการกระท�าผิดต่อกฎหมาย	หรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติที่ 5.2	 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสะท้อนอยู่ในแผนด�าเนินการ	 (Operational	 Plan)		

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ต้องเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ	 โดยการจัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการ

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	และมีการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ�าปี	และจัดท�าเป็นรายงานแยกเล่มโดยอ้างอิง

ตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล	หรือ	GRI	(Global	Reporting	Initiative)	โดยมีแนวทางการจัดท�ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนี้

1.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	 เป็นความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรม		

และเท่าเทียม	ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรบุคคล	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างความส�าเร็จให้แก่องค์กร	ดังจะเห็นได้จากแนวการ

ปฏิบัติของบริษัทฯ	 เช่น	การก�าหนดระยะเวลาในการท�างาน	 รวมถึงวันลาต่างๆ	อย่างเหมาะสม	และเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมายแรงงาน		

การให้ผลตอบแทน	และเงินพิเศษแก่พนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม	ผ่านระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนอย่างเป็นธรรม		

และมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานในหน้าที่การงานอย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ	มีการโยกย้ายต�าแหน่งงานตามความ

เหมาะสมและความต้องการของพนักงาน

2.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	โดยการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ	เช่น	การแข่งขันที่เป็นธรรม	ส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์และการบริการ

ทีม่คีณุภาพโดยการพัฒนากระบวนการท�างานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ	เข้ามาช่วยในกระบวนการซือ้ขายและบรกิาร	ส่งผลให้ลดต้นทุนของ

สินค้าและบริการ

3.	 ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า	หรอืผูบ้รโิภค	โดยมกีารปฏบิตัติามกลไกของตลาดทีเ่ป็นธรรม	การผลติสนิค้าและบรกิารทีค่�านึงถึงความต้องการของลกูค้า

แต่ละประเภทในการพัฒนาและท�าการตลาดผลิตภัณฑ์ประกันภัย	และการให้ข้อมูลและเนื้อหาของข้อมูลที่ถูกต้อง	ชัดเจนเป็นธรรม	และไม่ชักน�า

ในทางท่ีผิด	 ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพ่ือให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง	มีข้ันตอนการจัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนต่อผู้เอาประกันภัย		

และการจัดการเรื่องร้องเรียนของผู้เอาประกันภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

4.	 ความรบัผดิชอบต่อคู่ค้า	โดยมกีารปฏิบตัต่ิอคูค้่า	คอื	บรษิทัฯ	เลอืกใช้บรกิารจากคูค้่าโดยพิจารณาจากคณุภาพและประสทิธิภาพของสนิค้าและการ

ให้บริการเป็นส�าคัญ	บริษัทฯ	ด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าด้วยความเป็นธรรม	และปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	และสัญญาที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

5.	 ความรับผิดชอบต่อชุมชน	 โดยมีการปฏิบัติต่อชุมชน	 คือ	บริษัทฯ	 ด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	 โดยตระหนักดีถึง	

ความรบัผดิชอบต่อชมุชน	อาศยัความร่วมมอืและการมส่ีวนร่วมระหว่างบรษิทัฯ	กับชมุชน	และสงัคม	เช่น	การให้ข้อมลูสนิค้าหรอืผลติภัณฑ์ท่ีถูกต้อง

6.	 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยมีการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม	คือ	การประกอบกิจการโดยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน	เป็นการควบคุมอัตราการ

ใช้ทรัพยากรในการผลิตของบริษัทฯ	ให้ต�่ากว่าอัตราการฟื้นคืนของทรัพยากรที่ใช้

หลักปฏิบัติท่ี 5.3 จัดให้มีการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร	 รวมทั้งดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช	้

ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ	

ของบริษัทฯ	ทั้งหมด	 โดยค�านึงถึงความต้องการที่แท้จริงของบริษัทฯ	มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	และ

น�าเสนอระบบงานเทคโนโลยีและสารสนเทศใหม่ๆ	 เข้ามาเพื่อเพิ่มโอกาสของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและ

สภาวะทางเศรษฐกิจ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยให้	

คณะกรรมการอ�านวยการเทคโนโลยีและสารสนเทศจดัท�ารายงานความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

เป็นประจ�า

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Principle 5: Nurture innovation and responsible business
Principle 5.1	The	Board	of	Directors	should	prioritize	and	promote	innovation	that	creates	value	for	the	company	and	its	shareholders	

together	with	benefits	for	its	customers,	other	stakeholders,	society,	and	the	environment,	in	support	of	sustainable	growth	of	the	company

The	Board	supports	and	promotes	development	of	quality	products	that	serve	needs	of	customers	in	all	ages,	improvement	of	service	efficiency		

and	expansion	of	Company’s	branches	to	thoroughly	provide	services	to	the	customers	and	business	partners	and	improve	speed	of		

service.		The	Company	gives	precedence	and	values	the	customers	and	other	parties	and	focuses	on	social	responsibility	and	environmental	

conservation.		Information	system	security	and	customer	information	of	the	Company	are	protected	by	the	certified	standard	ISO	27001.

Principle 5.2	The	Board	of	Directors	should	encourage	Management	to	adopt	responsible	operations,	and	incorporate	them	into	the	company’s		

operations	plan.		This	is	to	ensure	that	every	department	and	function	in	the	company	adopts	the	company’s	objectives,	goals,	and	strategies,		

applying	high	ethical,	environmental	and	social	standards,	and	contributes	to	the	sustainable	growth	of	the	company.

The	Board	must	disclose	information	regarding	compliance	of	this	policy	to	the	stakeholders	through	the	corporate	social	responsibility	

policy	and	report	which	are	disclosed	as	part	of	the	Company’s	annual	report	and	published	separately	as	individual	report	in	line	with	the	

Global	Reporting	Initiative	standard	(GRI).		The	Corporate	Social	Responsibility	guidelines	are	as	follows:

1.	 Respectful	of	Human	Rights:	It	is	the	responsibility	of	Company’s	staff	and	employees.		The	company	pays	attention	to	all	staff	with	

fairness	and	equality	and	aware	of	the	importance	of	human	resources	as	of	the	keys	to	success	of	the	organization.		This	can	be	

seen	from	the	company’s	guidelines	such	as	setting	appropriate	working	hours	and	holidays	for	its	staff	as	specified	by	the	labor	laws.		

Appropriate	benefits	and	welfares	are	given	to	every	staff	based	on	their	performance	evaluation.		The	Company	also	promotes	and	

develops	its	staff	in	line	with	individual	knowledge	and	work	rotation	is	arranged	based	on	appropriateness	and	needs	of	the	staff.

2.	 Conducting	 the	business	with	 fairness	by	adhering	 to	business	ethics,	such	as	 fair	competition,	promoting	quality	products	and	

services	by	developing	new	workflow	in	line	with	new	technologies	that	improves	selling	processes	and	services	and	reduces	cost	

of	products	and	services.

3.	 Customer	or	Consumer	Responsibility:	The	Company	complies	with	fair	market	mechanism,	create	products	and	services	that	serve	

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

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

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

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

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

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

and	cooperation	between	the	Company,	community	and	society.

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

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

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

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

the	business.

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

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

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

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

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

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

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

alteration	of	data.
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3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ	และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 เพ่ือใช้เป็นมาตรการรักษา	

ความม่ันคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในการใช้ข้อมลูข่าวสารขององค์กรในการรกัษาความลบั	รกัษาความน่าเชือ่ถือและความพร้อมใช้ของข้อมลู		

รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการน�าข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หลักปฏิบัติที่ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ี 6.1	 บริษัทฯ	มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะท�าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	และมีการปฏิบัต	ิ

ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัทฯ	ทั้งการประเมินความเสี่ยง	ผลกระทบและ

โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยง	และมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม	ตลอดจนการติดตามและทบทบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้	 เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ	ที่ก�าหนดไว้เพ่ือเสนอ

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และให้ทุกหน่วยงานท�าการทบทวนประเมิน

ความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงของตนเอง	 ปีละ	 1	ครั้ง	 ภายใต้การก�ากับดูแลของฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยง	 เพ่ือรวบรวมและสรุปรายงานต่อ	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 6.2	จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย	 3	ท่าน	กรรมการอิสระ	

ท่านหน่ึงทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการบรษิทัฯ	ท�าหน้าท่ีประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าท่ีและความรับผดิชอบ	

ตามข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีคุณสมบัติและหน้าที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 ได้มีการก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ	

คณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแนวปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามปกติปีละ	4	ครั้ง	และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	และคุณสมบัติต้องมีความเป็นอิสระ	ตามโครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของ	

ผู้ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	25351

หลักปฏิบัติที่ 6.3 คณะกรรมการบริษัทฯ	ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนในบริษัทฯ	รวมถึงการป้องกันการใช้

ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ	และการท�าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ	ในลักษณะที่ไม่สมควร

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล	 โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร		

เพื่อมิให้ผู้บริหาร	และพนักงาน	น�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชน	

ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น	และก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตร

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน		

3	 วัน	นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่งส�าเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้ส�านักเลขานุการบริษัทฯ	จัดเก็บไว้เป็นข้อมูล	

ส�าหรบัจดัท�ารายงานการเปลีย่นแปลงและสรปุจ�านวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบคุคลเพ่ือน�าเสนอให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ	ทราบในการประชมุ

คณะกรรมการ	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งสุดท้ายของปี	 และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี		

และแบบ	56-1	นอกจากได้ก�าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เก่ียวข้อง	 ปีละคร้ังเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือให้	

คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบรษิทัฯ	ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์	และสามารถตดัสนิใจเพ่ือประโยชน์ของบรษิทัฯ	โดยรวม

ก่อนการประชมุวาระน้ัน	ทัง้นี	้กรรมการและผูบ้รหิารท่ีมส่ีวนได้เสยีกับธุรกรรมทีท่�ากบับรษิทัฯ	จะไม่มส่ีวนร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระดงักล่าว

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	จดัให้มนีโยบายความมัน่คงปลอดภยัส�าหรับระบบสารสนเทศ	และนโยบายคุม้ครองข้อมลูส่วนตวัน�ามาใช้ในการเพ่ือสนบัสนุน

การด�าเนินงานหลักของบริษัทฯ	 ให้ตามกฎหมายก�าหนดและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ	 และผู้ถือหุ้น	ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระท�า

ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ	เรื่อง	รายการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	และรายการที่เกี่ยวโยงกัน2

1	 ประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่	ทจ.39/2559	เรื่อง	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่	
2	 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	89

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
Shareholding Structure and Management (Continued)
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Principle 6: Strengthen effective risk management and internal control
Principle 6.1 The	Board	of	Directors	should	ensure	that	the	company	has	effective	and	appropriate	risk	management	and	internal	control	

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

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

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

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

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

Board.		Every	department	is	required	to	review	and	assess	the	risks	and	risk	indicators	of	each	department	once	a	year	under	supervision	

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

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

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

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

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

Insurance	Commission.		The	duties	and	responsibilities	of	Audit	Committee	are	set	out	in	writing	in	line	with	Good	Corporate	Governance	

guideline	which	specifies	that	Audit	Committee	meetings	are	scheduled	to	be	held	four	times	a	year	and	term	of	office	of	three	years	and	

qualification	must	be	independent	according	to	the	Board	and	management	structure	under	the	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	25351

Principle 6.3	The	Board	of	Directors	should	manage	and	monitor	conflicts	of	interest	that	might	occur	in	the	Company	and	prevent	the	

inappropriate	use	of	corporate	assets,	information,	and	opportunities,	including	preventing	inappropriate	transactions	with	related	parties.

1.	 The	Board	ensures	that	a	system	of	information	security	and	a	measure	to	control	the	use	of	internal	information	are	established	in	

writing	to	prevent	executives	and	staff	from	using	internal	information	for	their	own	or	other	persons	benefits	before	such	information	is	

disclosed	to	the	public.		This	is	considered	as	taking	advantage	of	the	shareholders.	Directors	and	executives	are	required	to	report	

on	securities	holding	of	the	Company,	including	their	spouse	and	minor	children	to	Securities	and	Exchange	Commission	according	

to	Section	59	of	the	Securities	and	Exchange	Act	B.E.	2535	within	3	days	after	the	change	of	securities	holding	and	submit	a	copy	of	

the	report	on	securities	holding	to	the	Office	of	the	Company	Secretary	for	the	purpose	of	preparing	the	report	and	summarizing	the	

number	of	shares	of	each	director	to	present	to	the	Board	meeting.		The	information	is	also	disclosed	in	the	Annual	Report	and	Form	

56-1.		Besides,	penalties	are	imposed	if	there	is	a	violation	or	non-compliance.

2.	 The	Board	assigns	directors	and	executives	to	disclose	information	about	their	interests	and	related	persons	interests	once	a	year	to	

the	Board	to	consider	the	transactions	of	the	Company	that	may	have	conflict	of	interest	to	make	decision	before	starting	discussion	

on	any	agenda.		Directors	and	executives	who	have	conflict	of	interest	with	that	agenda	are	not	allows	to	attend	the	meeting	during	

that	time.	

3.	 The	Board	ensures	 that	 information	security	policy	and	privacy	policy	are	applied	 to	support	 the	Company’s	core	operations	 in		

accordance	with	applicable	laws	and	for	the	benefit	of	the	Company	and	its	shareholders.		It	also	monitors	the	actions	that	may	cause	

conflict	of	interest	and	compliance	of	regulations	specified	by	Securities	and	Exchange	Commission	and	Stock	Exchange	of	Thailand,	

Re:	acquisition	or	recognition	of	assets	And	connected	transactions.2

1	 Notification	of	the	Capital	Market		Supervisory		Board	No.	TorChor.39/2559	Re:	Application	for	and	Approval	of	Offer		for		Sale	of	Newly	Issued	Shares
2	 Securities	Act	and	Securities	Exchange	Act,	Section	89

Principle 6.4	The	Board	of	Directors	should	establish	a	clear	anti-corruption	policy	and	practices	(including	communication	to	all	staff),	

and	strive	to	extend	its	anti-corruption	efforts	to	stakeholders.

The	Board	ensures	that	the	anti-corruption	policy	to	prevent	and	control	potential	risks	that	might	occur	from	corruption,	including	impact	on	

reputation	and	credibility	concerning	integrity	of	the	Company.		The	policy	is	also	adapted	to	human	resource	management,	starting	from	

recruitment	process.		The	staff	who	is	selected	must	not	violate	any	disciplines	or	receive	any	punishment	due	to	corruption	offenses.		In	
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หลักปฏิบัติท่ี 6.4 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารในทุกระดับของบริษัทฯ	 และต่อบุคคล

ภายนอกเพื่อให้เกิดการน�าไปปฏิบัติได้จริง

คณะกรรมการบริษัทฯ	ก�ากับดูแลให้มีการจัดท�านโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน	 เพ่ือใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน	

รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทฯ	 ในการด�าเนินธุรกิจ	มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล	 ต้ังแต่

กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน	 โดยพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกต้องไม่กระท�าความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เก่ียวกับ	

การทุจริตคอร์รัปชัน	นอกจากน้ี	 การเลื่อนต�าแหน่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน	และการให้ผลตอบแทน	บริษัทฯ	ต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับนโยบาย	และไม่มปีระวัตกิารกระท�าทุจรติคอร์รปัชนั	หรอืความประพฤตทิีข่ดัขวางต่อการปฏิบตัติามนโยบายฉบบัน้ี	ตลอดจนสือ่สารนโยบาย

และสร้างความตระหนัก	 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน	 โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่	และมีกระบวนการ	

ฝึกอบรมทดสอบความรูเ้ก่ียวกบันโยบาย	และรายงานข้อมลูแก่สาธารณชนหรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีให้รบัทราบนโยบาย	ผ่านสือ่ท้ังภายในและภายนอกองค์กร

หลกัปฏบิตัท่ีิ 6.5 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากับดแูลให้บรษิทัฯ	มกีลไกในการรบัเรือ่งร้องเรยีนและการด�าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแสการทจุรติคอร์รปัชนั

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยมีช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเก่ียวกับ	

การคอร์รัปชันในหลายช่องทาง	รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนไว้ในเว็บไซต์	หรือรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะ	

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันจากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส

2.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ก�ากบัดแูลให้มกีารจดัการข้อร้องเรยีนอย่างเป็นระบบ	เพ่ือคุม้ครองสทิธิของผูร้้องเรยีนและผูใ้ห้ข้อมลูทีก่ระท�าโดยเจตนาสจุรติ	

โดยห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามค�าสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย	ตามค�าสั่งศาลหรือหน่วยงาน

ก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักปฏิบัติที่ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดท�ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	 ถูกต้อง	 เพียงพอ	 ทันเวลา		

และเป็นไปตามกฎเกณฑ์	มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู้	มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	และมีจ�านวนที่เพียงพอในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดท�าและเปิดเผยข้อมูลในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล	คณะกรรมการบริษัทฯ	ค�านึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

1.1	 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

1.2	 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

1.3	 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.4	 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	เป้าหมายหลัก	กลยุทธ์	และนโยบายของบริษัทฯ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล	 ซึ่งรวมถึงงบการเงิน	 รายงานประจ�าปี	 และแบบ	56-1	ที่สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการ	

ด�าเนินงานอย่างเพียงพอ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายการจัดการ	 (Management	Discussion	 and	Analysis		

หรือ	MD&A)	เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน	โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	ที่	ทจ.44	/2556	เรื่อง	หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	

และ	วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

หลักปฏิบัติที่ 7.2	การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระหนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ	และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ	พร้อมทั้ง	

ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขอย่างรวดเร็วหากมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน	 โดยยึดกรอบระบบเตือนภัยล่วงหน้าทางการเงิน	

(Early	Warning	System)	การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่เพียงพอในการรองรับความเสี่ยงต่างๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ	

ตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	ก�าหนด	และใช้เป็นมาตรการส�าคัญในการก�ากับดูแล

ธุรกิจขององค์กร	เพื่อให้การประกอบธุรกิจด�าเนินไปอย่างมั่นคง	และมีประสิทธิภาพ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ดูแลให้มีการเสนอรายการ	 หรือความเห็นส�าหรับให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มั่นใจแล้วว่าจะไม่มี	

ผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด�าเนินกิจการ	และสภาพคล่องทางการเงิน

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

146 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)



addition,	promotion,	performance	evaluation	and	bonus	given	the	staff	must	be	considered	based	on	their	performance	in	accordance	with	

the	policy.		Such	staff	has	no	corruption	history	or	any	behavior	that	hinders	compliance	of	this	policy.		The	Company	should	communicate	

to	and	raise	awareness	among	the	staff	to	understand	more	about	anti-corruption	measures	such	as	orientation	to	new	staff,	trainings	and	

tests	and	reports	disclosed	to	the	public	or	stakeholder	through	the	media	both	inside	and	outside	the	Company.

Principle 6.5 The	Board	of	Directors	should	establish	a	mechanism	for	handling	complaints	and	whistleblowing	and	a	guideline	as	required	

by	the	regulators.

1.	 The	Board	should	oversee	that	an	effective	mechanism	is	in	place	and	available	through	convenient	complaint	channels	(more	than	

one)	which	must	be	disclosed	on	the	Company’s	website	or	annual	report	and	transparently	open	for	suggestions	on	anti-corruption	

measures	for	partners	and	stakeholders.	

2.	 The	Board	should	ensure	that	complaint	are	systematically	handled	to	protect	rights	of	the	complainers	and	whistleblowers	with	good	

intentions,	prohibiting	to	disclose	information	to	any	persons	who	are	not	related	to	this	matter	except	ordered	by	laws,	courts	or	

related	regulators.

Principle 7: Ensure disclosure and financial integrity
Principle 7.1	The	Board	of	Directors	ensures	and	supervises	the	integrity	of	the	company’s	financial	reporting	system	and	that	timely	and	

accurate	disclosure	of	all	material	information	regarding	the	company	is	made	consistent	with	applicable	requirements.

1.	 The	Board	should	ensure	that	any	persons	involved	in	the	preparation	and	disclosure	of	any	information	of	the	Company	has	relevant	

knowledge,	skills	and	experience,	and	sufficient	resources,	including	staffing,	are	allocated.	When	approving	information	disclosures,	

the	Board	should	consider	all	relevant	factors	as	follows:

1.1	 The	evaluation	results	of	the	adequacy	of	the	internal	control	system.

1.2	 The	external	auditor’s	opinions	on	financial	reporting	and	observations	on	the	internal	control	system.

1.3	 Audit	Committee’s	opinions.

1.4	 Consistency	with	objectives,	strategies	and	policies.

2.	 The	Board	should	ensure	that	information	disclosures	(including	financial	statements,	annual	reports,	and	Form	56-1)	reflect	the	Company’s		

financial	status	and	performance	accurately	and	sufficiently	and	should	promote	the	inclusion	of	the	Management	Discussion	and	

Analysis	(MD&A)	in	financial	reports	according	to	Notification	of	the	Capital	Market	Supervisory	Board	No.	TorChor.	44/2556,	Re:	Rules,	

Conditions	and	Procedures	for	Disclosure	regarding	Financial	and	Non-Financial	Information	of	Securities	Issuers.

Principle 7.2 The	Board	of	Directors	should	monitor	the	Company’s	financial	liquidity	to	avoid	insolvency

1.	 The	Board	should	ensure	that	Management	regularly	monitors,	evaluates	and	reports	on	the	company’s	financial	status.		The	Board	and		

Management	should	ensure	that	any	threats	to	the	Company’s	financial	liquidity	and	solvency	are	promptly	addressed	and	remedied		

according	 to	 the	Early	Warning	System	and	Risk	Based	Capital,	 requirements	of	Office	of	 Insurance	Commission	and	set	as	an		

important	measure	in	overseeing	the	business	to	be	conducted	effectively	and	firmly.

2.	 The	Board	should	ensure	that	it	does	not	consciously	approve	any	transactions	or	propose	any	transactions	for	shareholder	approval	

which	could	negatively	affect	business	continuity	and	financial	liquidity.

Principle 7.3	The	Board	of	Directors	ensures	that	risks	to	the	financial	position	of	the	Company	or	financial	difficulties	are	promptly	identified	

and	remedied

The	Board	should	enhance	monitoring	of	the	affairs	of	the	company	in	the	event	of	financial	risk	or	difficulties.		Risk	Management	System	

for	all	of	the	Company	operation	is	set	and	the	Risk	Management	Committee	is	assigned	to	establish	the	risk	management	policy	which	

is	proposed	to	the	Board	for	consideration.		Also,	the	Risk	Management	Committee	oversees,	monitors,	reviews	and	provides	advice	on	

policies,	guidelines,	standards,	strategies	and	risk	indicators	of	the	Company,	including	monitor	capital	status,	evaluate	compliance	of	the	

risk	management	policy	to	ensure	the	risk	level	is	acceptable	and	report	to	the	Board	regularly.
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หลักปฏิบัติที่ 7.3	การจัดท�าแผน	และกลไกในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน	หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด	 ในกรณีที่กิจการมีแนวโน้มจะประสบปัญหา	หรือ	

มแีนวโน้มมปัีญหาทางการเงิน	โดยจดัให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่งในการด�าเนนิงานทกุด้านของบรษิทัฯ	โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรหิารจดัการ	

ความเสี่ยงท�าหน้าที่ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	พร้อมทั้งก�ากบัดูแล	ทบทวน	และให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบันโยบาย	

วิธีปฏิบตัมิาตรฐานกลยุทธ์	และการชีวั้ดความเสีย่ง	โดยรวมท่ีครอบคลมุทัง้องค์กร	รวมถึงการตดิตามฐานะเงินกองทุน	ประเมนิผลการปฏบัิตติามนโยบาย

การบรหิารความเสีย่งท่ีก�าหนดเพ่ือให้มัน่ใจว่าความเสีย่งต่างๆ	อยู่ในกรอบความเสีย่งทีย่อมรับได้ของบริษทัฯ	และรายงานให้คณะกรรมการบริษทัฯ	ทราบ

เป็นประจ�า

หลักปฏิบัติที่ 7.4 มีการจัดท�ารายงานความยั่งยืน	ตามความเหมาะสมของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาให้จัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างย่ังยืน	 ซึ่งได้วางกลยุทธ์การด�าเนินงานไว้		

3	ด้านหลักๆ	อันได้แก่	Good	Business	Good	People	และ	Good	Society	ซึ่งกลยุทธ์การด�าเนินงานทั้ง	3	ส่วนนี้	ได้ถูกน�าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการ

ท�างานของส่วนงานต่างๆ	เพ่ือเป็นแรงหนนุและขบัเคลือ่นกระบวนการสร้างความย่ังยืนให้องค์กร	โดยผ่านการด�าเนนิกิจการด้วยความรับผดิชอบต่อสงัคม	

และรายงานความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย	จรรยาบรรณ	นโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชัน	การปฏิบัติต่อพนักงาน	และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	โดยค�านึงถึงกรอบการ

รายงานท่ีได้รบัการยอมรบัทัง้ในประเทศ	และระดบัสากล	ซึง่มกีารเปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ�าปี	และข้อมลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรือ่งท่ีส�าคญัและสะท้อนการ

ปฏิบัติที่จะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติที่ 7.5 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ	กับผู้ถือหุ้น	และ

ผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จัดให้มีนโยบายการสื่อสาร	และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 เท่าเทียม	 ทันเวลา	และ

ใช้ช่องทางท่ีเหมาะสม	ปกป้องข้อมูลลับท่ีอาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์	 และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ	 และผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของ	

บริษัทฯ	 เป็นผู้ให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก	และยังได้ให้ฝ่ายจัดการก�าหนดทิศทาง	และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์	 เพ่ือให้การสื่อสารและ	

การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติที่ 7.6	ส่งเสริมให้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร	ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและ	

ภาษาอังกฤษ	 โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และผ่านช่องทางอินทราเน็ตส�าหรับการเปิดเผยข้อมูล	

ภายในบริษัทฯ	โดยสม�่าเสมอ	เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

หลักปฏิบัติที่ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 
หลักปฏิบัติที่ 8.1	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ดแูลและให้ความส�าคญัในทุกประเดน็ทีส่�าคญั	ทัง้ประเด็นทีถู่กก�าหนดในกฎหมาย	และประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทิศทาง

การด�าเนินงานของกิจการจะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา	และ/หรืออนุมัติในเรื่องส�าคัญนั้นๆ

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่างๆ	ของผู้ถือหุ้น	ดังนี้

2.1	 เปิดโอกาส	และก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชมุล่วงหน้าก่อนวันประชมุผูถื้อหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ	

จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรจะบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่	ถ้าไม่เห็นสมควร	จะชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง	

ผู้ถือหุ้นที่ได้ท�าการเสนอวาระเข้ามา	และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.2	 เปิดโอกาส	และก�าหนดหลักเกณฑ์ให้หุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า	 ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผยไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

	 ซึ่งในปี	2561	บริษัทฯ	ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	ถึงวันที่	

30	ธันวาคม	2560	แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการในช่วงเวลาดังกล่าว

3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

4.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	 วัน	พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต	์

ของบริษัทฯ	เป็นเวลา	30	วันก่อนวันประชุม	และไม่น้อยกว่า	7	วันก่อนวันประชุม	ส�าหรับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Principle 7.4 The	Board	of	Directors	ensures	sustainability	reporting,	as	appropriate

The	Board	establishes	corporate	social	responsibility	policy	containing	3	main	strategies	such	as	Good	Business,	Good	People	and	Good	

Society	which	link	to	every	work	operation	in	the	Company	to	support	and	promote	the	corporate	social	responsibility	through	corporate	

social	responsibility	activities	and	reports	that	fit	its	business	under	the	information	disclosure	procedure,	compliance	of	the	laws,	ethics,	

anti-corruption	policy,	fair	treatment	to	staff	and	stakeholders	and	social	and	environmental	responsibility.		The	report	is	prepared	according	

to	acceptable	standard	used	both	in	the	country	and	worldwide	and	published	in	the	annual	report	and	such	information	reflects	material	

corporate	practices	that	support	sustainable	value	creation.

Principle 7.5 The	Board	of	Directors	ensures	the	creation	of	an	Investor	Relations	Unit	responsible	for	regular,	effective	and	fair	communication		

between	the	Company,	shareholders	and	stakeholders.

The	Board	should	ensure	that	the	Company	has	suitable	and	effective	communication	and	information	disclosure	policies	and	use	appropriate		

channels	for	communicating	and	disclosing	information	while	protecting	the	company’s	sensitive	and	confidential	information.		The	President	

and	chief	financial	officer	are	assigned	to	disclose	the	information	to	the	shareholders	and	support	the	Investor	Relations	function,	so	as	

to	ensure	effective	communication	and	information	disclosure.

Principle 7.6 The	Board	of	Directors	ensures	the	effective	use	by	the	Company	of	information	technology	in	disseminating	information

The	Board	should	consider	regularly	disclosing	and	updating	relevant	information	in	both	Thai	and	in	English	to	the	stakeholders	both	

inside	and	outside	the	Company	through	the	designated	Stock	Exchange	of	Thailand	channels,	the	Company’s	website	and	the	intranet	

for	internal	disclosure.

Principle 8: Ensure engagement and communication with shareholders
Principle 8.1	The	Board	of	Directors	ensures	that	shareholders	have	the	opportunity	to	participate	effectively	in	decision-making	involving	

significant	corporate	matters.

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

applicable	legal	requirements.		Matters	that	require	shareholder	approval	should	be	included	in	the	agenda	for	the	shareholders’	

meeting	and	shareholders	should	be	provided	sufficient	notice	thereof.

2.	 The	Board	should	support	participation	of	all	shareholders	as	follows:

2.1	 Providing	opportunity	and	establishing	criteria	that	allow	minority	shareholders	to	propose	agendas	for	shareholders’	meetings	in	

advance.		The	Board	should	consider	shareholders’	proposals	to	be	included	in	the	agenda,	and	if	the	board	rejects	a	proposal,	

the	reasons	should	be	given	in	writing	to	the	shareholders	and	disclosed	on	the	Company’s	website.

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

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

shareholder	engagement	and	participation.

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

from	1	December	to	30	December	2017	but	none	of	the	shareholders	nominated	any	agenda	and	any	persons	for	Director	election.

3.	 The	Board	should	ensure	that	the	notice	of	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders’	is	accurate,	complete	and	sufficient	for	the	

shareholders	to	exercise	their	rights.

4.	 The	Board	should	ensure	that	the	notice	of	the	shareholders’	meeting	and	related	documents	are	sent	to	shareholders	before	the	

meeting	in	advance	at	least	14	days	and	posted	on	the	company’s	website	at	least	30	days	before	the	meeting.		The	notice	of	the	

shareholders’	meeting	in	English	should	be	sent	to	shareholders	before	the	meeting	in	advance	at	least	7	days.	

5.	 Shareholders	should	be	allowed	to	submit	questions	prior	to	the	meeting.		The	Board	should	ensure	that	criteria	for	shareholders	to	submit		

questions	are	posted	on	the	Company’s	website.		In	2018,	none	of	the	shareholders	submitted	any	questions	of	the	meeting	in	advance.

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

website.
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5.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้า	และได้เผยแพร	่

ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ซึ่งในปี	2561	ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

6.	 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดท�าเป็นทั้งฉบับภาษาอังกฤษ	และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติที่ 8.2	ดูแลให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	โปร่งใส	และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ก�าหนดวัน	เวลา	ที่เหมาะสม	และเพียงต่อการอภิปราย	และก�าหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเดินทาง	โดยในปี	2560	

ได้ก�าหนดให้วันท่ี	28	เมษายน	2560	เป็นวันประชมุผูถื้อหุ้น	โดยก�าหนดเวลาการประชมุคอื	10.00–12.00	น.	ณ	อาคารหอประชมุเมอืงไทยประกันชวีติ		

ถนนรัชดาภิเษก	ห้วยขวาง	กทม.

2.	 ไม่มีการจ�ากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น	 คือไม่มีการก�าหนดให้ผู้ถือหุ้น	 หรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�าเอกสารหรือ	

หลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่ก�าหนดไว้

3.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ส่งเสรมิให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีง	และน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ด้วยการใช้	Barcode	ในการลงทะเบยีน	

การลงคะแนนเสียง	การนับคะแนน	และแสดงผล	เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า	

4.	 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นท�าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง	 และข้อบังคับของบริษัทฯ	

พร้อมท้ังเป็นผูจ้ดัสรรเวลาส�าหรบัแต่ละวาระอย่างเหมาะสม	และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค�าถามต่อทีป่ระชมุในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้อง

กับบริษัทฯ	ได้

5.	 ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม	หรือแจกเอกสารเพ่ิมเติมในที่ประชุม	ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของ	

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

6.	 กรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชี	และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน	ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

7.	 ก่อนเริม่การประชมุ	ท่ีประชมุจะแจ้งจ�านวน	สดัส่วนของผูถื้อหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	และของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ	วิธีการประชมุ	การลงคะแนน	

และการนับคะแนนเสียง

8.	 ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ	ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

9.	 มกีารใช้บตัรลงคะแนนเสยีง	และมบีคุคลทีเ่ป็นอสิระเป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน	และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีงท่ีเหน็ด้วย	ไม่เห็นด้วย	

งดออกเสียง	และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบัติที่ 8.3	ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุม	และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ดูแลให้มีการเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น	 ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2.	 ส่งส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	14	วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

3.	 ดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกข้อมูลที่ส�าคัญดังนี้

3.1	 รายชื่อกรรมการ	และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม	และสัดส่วนที่กรรมการที่เข้าร่วม	และที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3.2	 วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน	มติที่ประชุม	และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ

3.3	 ประเด็นค�าถามค�าตอบในที่ประชุม	รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ (ต่อ)
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Principle 8.2	 The	Board	of	Directors	 ensures	 that	 the	 shareholders’	meetings	are	 held	 as	 scheduled	and	conducted	properly,	with		

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

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

location.		The	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	the	year	2018	on	Thursday	28	April	2017	at	10.00	Hrs.,	at	the	Charoenkrung	

Room,	Muang	Thai	Life	Assurance	Auditorium,	No.	250	Rachadaphisek	Road,	Huay	Kwang,	Bangkok.

2.	 The	Board	should	ensure	that	the	company	does	not	through	its	meeting	attendance	requirements	or	prerequisites	prevent	attendance	

by	or	places	an	undue	burden	on	shareholders,	including	as	a	result	of	identification	requirements	that	exceed	applicable	legal	and	

regulatory	requirements.

3.	 In	the	 interest	of	convenience,	 transparency	and	accountability,	 the	Board	should	promote	the	use	of	 technology	to	facilitate	the	

shareholders’	meetings	such	as	using	barcode	for	registration	and	vote	counting.

4.	 Chairman	of	the	Board	is	chairman	of	the	shareholders’	meeting	with	responsibility	for	compliance	with	applicable	legal	requirements	

and	the	company’s	articles	of	association,	allocating	sufficient	time	for	consideration	and	providing	opportunity	to	all	shareholders	

who	wish	to	share	their	opinions	or	ask	questions	related	to	the	Company.

5.	 To	ensure	the	right	of	shareholders	to	participate	in	the	company’s	decision-making	process	in	relation	to	significant	corporate	matters,	

adding	items	to	the	meeting	agenda	that	have	not	been	duly	notified	in	advance	or	providing	additional	document	in	the	meeting	are	

not	allowed.

6.	 Directors,	executives,	auditors	and	witnesses	should	attend	the	meeting	to	witness	the	vote	counting	annually.

7.	 The	attending	shareholders	should	be	informed	of	the	number	and	the	proportion	of	shareholders	and	shares	represented	at	the	

meeting	in	person	and	through	proxies,	the	meeting	method,	and	the	voting	and	vote	counting	methods	before	the	start	of	the	meeting.

8.	 Chairman	of	the	shareholders’	meeting	will	allow	the	shareholders	to	vote	on	the	agenda	of	appointment	of	each	director	individually.

9.	 The	Board	should	promote	 the	use	of	ballots	 for	voting	on	 resolutions	proposed	at	 the	shareholders’	meeting	and	designate	an		

independent	party	to	count	or	to	audit	the	voting	results	for	each	resolution	in	the	meeting,	and	to	disclose	such	voting	results	at	the	

meeting	by	identifying	the	number	of	“agree”,	“against”,	“abstain”	votes	and	“spoiled	ballot”.	The	voting	results	for	each	proposed	

resolution	should	be	included	in	the	minutes	of	the	meeting.

Principle 8.3	The	Board	of	Directors	ensures	accurate,	timely	and	complete	disclosure	of	shareholder	resolutions	and	the	minutes	of	the	

shareholders’	meetings

1.	 The	Board	should	ensure	that	the	Company	discloses	the	results	of	voting	on	proposed	resolutions	at	the	shareholders’	meeting	

through	the	designated	Stock	Exchange	of	Thailand	channels	and	through	the	Company’s	website	by	the	next	business	day.

2.	 The	Board	should	ensure	that	minutes	of	the	shareholders’	meeting	is	submitted	to	the	Stock	Exchange	of	Thailand	within	14	days	

from	the	shareholders’	meeting	date.

3.	 The	Board	should	ensure	 that	 the	company	promptly	prepares	 the	minutes	of	 the	shareholders’	meeting,	 including	 the	 following	

information:

3.1	 Attendance	of	directors,	executives,	and	the	proportion	of	attending	and	absenting	directors;

3.2	 Voting	and	vote	counting	methods,	meeting	resolutions,	and	voting	results	for	each	proposed	resolution;	and

3.3	 Questions	asked	and	answers	provided	during	 the	meeting,	 including	the	 identity	of	 the	persons	asking	and	answering	 the	

questions.
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญโดยสรุป
สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด โดยนำงสำวสมใจ คุณปสุต ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4499 (ปี 2556–2560) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ 

ปฏิบติังำนตรวจสอบบญัชตีำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีส�ำหรบังบกำรเงินของบริษทัฯ ในรอบ 3 ปีทีผ่่ำนมำโดยผูส้อบบญัชไีด้แสดงควำมเห็นว่ำงบกำรเงนิ 

ที่ได้ตรวจสอบได้แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทฯ โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงิน

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

2560 2559 2558
การเติบโต 

2560 และ 2559เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

1 วิริยะประกันภัย 36,162,960 16.47 33,272,521 15.42 32,418,584 15.50  8.7 

2 ทิพยประกันภัย 19,507,857 8.88 19,921,863 9.23 22,628,978 10.82 (2.1) 

3 กรุงเทพประกันภัย 15,366,510 7.00 15,479,391 7.18 15,295,766 7.31 (0.7) 

4 เมืองไทยประกันภัย 12,102,958 5.51 12,204,392 5.66 11,145,620 5.33 (0.8) 

5 อำคเนย์ประกันภัย 10,411,842 4.74 9,024,341 4.18 6,118,550 2.92  15.4 

6 ชับบ์สำมัคคีประกันภัย 9,705,826 4.42 9,811,419 4.55 5,322,424 2.54 (1.1) 

7 ประกันคุ้มภัย 8,985,475 4.09 8,863,815 4.11 9,002,722 4.30  1.4 

8 สินมั่นคงประกันภัย 8,914,581 4.06 9,024,736 4.18 9,927,382 4.75 (1.2) 

9 โตเกียวมำรีนประกันภัย 7,850,477 3.58 7,430,822 3.44 7,542,352 3.61  5.6 

10 ธนชำตประกันภัย 7,506,354 3.42 6,420,389 2.98 6,088,338 2.91  16.9 

11 แอลเอ็มจีประกันภัย 6,042,213 2.75 6,129,097 2.84 5,717,184 2.73 (1.4) 

12 มิตซุย สุมิโตโม 5,418,345 2.47 5,218,092 2.42 5,031,737 2.41  3.8 

13 เทเวศประกันภัย 4,587,039 2.09 4,549,571 2.11 4,841,324 2.31  0.8 

14 กลำงคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ 4,098,867 1.87 3,809,500 1.77 3,771,659 1.80  7.6 

15 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 3,745,298 1.71 3,954,999 1.83 3,815,419 1.82 (5.3) 

16 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 3,545,013 1.61 3,229,229 1.50 3,124,942 1.49  9.8 

17 แอกซ่ำประกันภัย 3,300,873 1.50 3,289,345 1.52 3,339,086 1.60  0.4 

18 กรุงไทยพำนิชประกันภัย 3,033,221 1.38 3,008,656 1.39 3,010,318 1.44  0.8 

19 มิตรแท้ประกันภัย 3,012,382 1.37 2,743,863 1.27 2,619,527 1.25  9.8 

20 ศรีอยุธยำ เจนเนอรัล ประกันภัย 2,921,686 1.33 3,049,893 1.41 3,110,989 1.49 (4.2) 

21 ซิกน่ำประกันภัย 2,899,714 1.32 2,467,207 1.14 2,258,557 1.08  17.5 

22 ซมโปะประกันภัย 2,893,407 1.32 2,586,716 1.20 2,474,685 1.18  11.9 

23 บูพำ ประกันสุขภำพ 2,865,112 1.30 2,788,066 1.29 2,807,771 1.34  2.8 

24 เอเชียประกันภัย 2,817,903 1.28 2,604,741 1.21 2,333,776 1.12  8.2 

25 อลิอันซ์ ซี.พี ประกันภัย 2,692,143 1.23 2,386,172 1.11 2,367,687 1.13  12.8 
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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 2013–2017) had audited the Company’s  

financial statements in the past 3 years, in accordance with Thai Standard on Auditing.  The auditors expressed the opinion that the financial 

statements presented fairly, in all material respects, the financial position, performance and cash flows in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards.

The Company summarizes key financial information in following tables:
Table No. 1 The Company’s market share on direct premium for the year comparison to other companies in Non-Life Insurance Business.   

 Information is published by the Office of Insurance Commission

Table No. 2 Financial position, performance and cash flows for the past 3 years

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

Summarized Market Share on Direct Premium of Non-Life Insurance for the Year

Unit: Thousand Baht

No. Company

2017 2016 2015 Growth%
2017 & 2016Direct 

Premium
Market Share 

(%)
Direct 

Premium
Market Share 

(%)
Direct 

Premium
Market Share 

(%)

1 VIRIYAH INSURANCE 36,162,960 16.47 33,272,521 15.42 32,418,584 15.50  8.7 

2 DHIPAYA INSURANCE 19,507,857 8.88 19,921,863 9.23 22,628,978 10.82 (2.1) 

3 BANGKOK INSURANCE  15,366,510 7.00 15,479,391 7.18 15,295,766 7.31 (0.7) 

4 MUANG THAI INSURANCE  12,102,958 5.51 12,204,392 5.66 11,145,620 5.33 (0.8) 

5 SOUTHEAST INSURANCE 10,411,842 4.74 9,024,341 4.18 6,118,550 2.92  15.4 

6 CHUBB SAMAGGI INSURANCE 9,705,826 4.42 9,811,419 4.55 5,322,424 2.54 (1.1) 

7 SAFETY INSURANCE 8,985,475 4.09 8,863,815 4.11 9,002,722 4.30  1.4 

8 SYN MUN KONG INSURANCE 8,914,581 4.06 9,024,736 4.18 9,927,382 4.75 (1.2) 

9 TOKIO MARINE INSURANCE 7,850,477 3.58 7,430,822 3.44 7,542,352 3.61  5.6 

10 THANACHART INSURANCE 7,506,354 3.42 6,420,389 2.98 6,088,338 2.91  16.9 

11 LMG INSURANCE 6,042,213 2.75 6,129,097 2.84 5,717,184 2.73 (1.4) 

12 MITSUI SUMITOMO INSURANCE 5,418,345 2.47 5,218,092 2.42 5,031,737 2.41  3.8 

13 DEVES INSURANCE 4,587,039 2.09 4,549,571 2.11 4,841,324 2.31  0.8 

14 ROAD ACCIDENT VICTIMS PROTECTION 4,098,867 1.87 3,809,500 1.77 3,771,659 1.80  7.6 

15 MSIG INSURANCE 3,745,298 1.71 3,954,999 1.83 3,815,419 1.82 (5.3) 

16 THAIVIVAT INSURANCE 3,545,013 1.61 3,229,229 1.50 3,124,942 1.49  9.8 

17 AXA INSURANCE  3,300,873 1.50 3,289,345 1.52 3,339,086 1.60  0.4 

18 KRUNGTHAI PANICH INSURANCE 3,033,221 1.38 3,008,656 1.39 3,010,318 1.44  0.8 

19 MITTARE INSURANCE 3,012,382 1.37 2,743,863 1.27 2,619,527 1.25  9.8 

20 SRI AYUDHYA GENERAL INSURANCE 2,921,686 1.33 3,049,893 1.41 3,110,989 1.49 (4.2) 

21 CIGNA INSURANCE 2,899,714 1.32 2,467,207 1.14 2,258,557 1.08  17.5 

22 SOMPO INSURANCE 2,893,407 1.32 2,586,716 1.20 2,474,685 1.18  11.9 

23 AETNA HEALTH INSURANCE 2,865,112 1.30 2,788,066 1.29 2,807,771 1.34  2.8 

24 ASIA INSURANCE 1950 2,817,903 1.28 2,604,741 1.21 2,333,776 1.12  8.2 

25 ALLIANZ GENERAL INSURACE 2,692,143 1.23 2,386,172 1.11 2,367,687 1.13  12.8 
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)

 หน่วย: พันบาท

ลำาดับ
ที่

บริษัท

2560 2559 2558
การเติบโต 

2560 และ 2559เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง

ส่วนแบ่งตลาด
(ร้อยละ)

26 นวกิจประกันภัย 2,609,732 1.19 2,806,066 1.30 3,335,179 1.59 (7.0) 

27 นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ 2,573,073 1.17 2,457,785 1.14 2,637,605 1.26  4.7 

28 ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 2,479,410 1.13 2,406,454 1.12 2,344,021 1.12  3.0 

29 ไทยประกันภัย 2,259,622 1.03 2,070,776 0.96 1,731,657 0.83  9.1 

30 ไทยศรีประกันภัย 2,173,940 0.99 2,025,327 0.94 1,982,304 0.95  7.3 

31 น�ำสินประกันภัย 2,015,258 0.92 2,109,098 0.98 2,005,642 0.96 (4.4) 

32 เจ้ำพระยำประกันภัย 1,816,255 0.83 1,901,462 0.88 2,051,350 0.98 (4.5) 

33 ฟอลคอนประกันภัย 1,611,313 0.73 1,598,594 0.74 1,519,589 0.73  0.8 

34 สยำมซิตี้ประกันภัย 1,253,957 0.57 1,108,726 0.51 937,749 0.45  13.1 

35 สินทรัพย์ประกันภัย 1,062,491 0.48 909,380 0.42 937,465 0.45  16.8 

36 บำงกอกสหประกันภัย 1,033,017 0.47 959,608 0.44 830,939 0.40  7.6 

37 เคเอสเคประกันภัย 827,349 0.38 770,312 0.36 843,752 0.40  7.4 

38 ไทยเศรษฐกิจประกันภัย 814,656 0.37 927,829 0.43 947,383 0.45 (12.2) 

39 เจนเนอรำลี่ประกันภัย 798,914 0.36 659,208 0.31 445,340 0.21  21.2 

40 สหมงคลประกันภัย 741,739 0.34 733,611 0.34 744,971 0.36  1.1 

41 คิวบีอีประกันภัย 726,177 0.33 972,012 0.45 1,036,479 0.50 (25.3) 

42 อินทรประกันภัย 703,720 0.32 568,586 0.26 751,924 0.36  23.8 

43 เอไอจีประกันภัย 639,842 0.29 637,307 0.30 625,269 0.30  0.4 

44 ไทยไพบูลย์ประกันภัย 533,520 0.24 440,061 0.20 334,438 0.16  21.2 

45 เอฟพีจีประกันภัย 448,095 0.20 282,737 0.13 196,666 0.09  58.5 

46 ไทยพัฒนำประกันภัย 401,114 0.18 386,691 0.18 435,552 0.21  3.7 

47 ทูนประกันภัย 354,782 0.16 393,889 0.18 587,713 0.28 (9.9) 

48 แปซิฟิค ครอส  ประกันสุขภำพ 278,940 0.13 243,201 0.11 259,766 0.12  14.7 

49 ไทยประกันสุขภำพ 275,919 0.13 272,115 0.13 237,551 0.11  1.4 

50 จรัญประกันภัย 191,849 0.09 179,308 0.08 218,368 0.10  7.0 

51 ฟีนิกซ์ประกันภัย 171,594 0.08 163,318 0.08 101,259 0.05  5.1 

52 พุทธธรรมประกันภัย 120,334 0.05 122,639 0.06 182,967 0.09 (1.9) 

53 เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ 111,268 0.05 3,945,265 1.83 4,165,449 1.99 (97.2) 

54 นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ 61,908 0.03 69,467 0.03 68,468 0.03 (10.9) 

55 สหนิรภัยประกันภัย 36,981 0.02 38,952 0.02 50,092 0.02 (5.1) 

56 ไชน่ำอินชัวรันส์ 29,112 0.01 32,558 0.02 32,874 0.02 (10.6) 

57 เอไอเอ (ประกันวินำศภัย) 14,789 0.01 18,455 0.01 22,982 0.01 (19.9) 

58 กรุงเทพประกันสุขภำพ 13,626 0.01 34,642 0.02 18,320 0.01 (60.7) 

59 เอรำวัณประกันภัย 9,099 0.00 145,709 0.07 196,950 0.09 (93.8) 

60 สัจจะประกันภัย 0.00 67,763 0.03 259,453 0.12 (100.0) 

รวมทั้งสิ้น 219,581,454 100.00 215,727,746 100.00 209,192,863 100.00  1.8 

ที่มา: ส่วนสถิติ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบการตรวจสอบ ส�านักงาน คปภ.
หมายเหตุ: 1. บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย หยุดด�าเนินกิจการเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2557 
 2. บริษัท สัญญาประกันภัย หยุดด�าเนินกิจการ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
 3. สัจจะประกันภัย หยุดด�าเนินกิจการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
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Unit: Thousand Baht

No. Company

2017 2016 2015 Growth%
2017 & 2016Direct 

Premium
Market Share 

(%)
Direct 

Premium
Market Share 

(%)
Direct 

Premium
Market Share 

(%)

26 NAVAKIJ INSURANCE 2,609,732 1.19 2,806,066 1.30 3,335,179 1.59 (7.0) 

27 NEW HAMPSHIRE INSURANCE 2,573,073 1.17 2,457,785 1.14 2,637,605 1.26  4.7 

28 AIOI BANGKOK INSURANCE 2,479,410 1.13 2,406,454 1.12 2,344,021 1.12  3.0 

29 THAI INSURANCE  2,259,622 1.03 2,070,776 0.96 1,731,657 0.83  9.1 

30 THAISRI INSURANCE 2,173,940 0.99 2,025,327 0.94 1,982,304 0.95  7.3 

31 NAM SENG INSURANCE 2,015,258 0.92 2,109,098 0.98 2,005,642 0.96 (4.4) 

32 CHAO PHAYA INSURANCE 1,816,255 0.83 1,901,462 0.88 2,051,350 0.98 (4.5) 

33 FALCON INSURANCE 1,611,313 0.73 1,598,594 0.74 1,519,589 0.73  0.8 

34 SIAM CITY INSURANCE 1,253,957 0.57 1,108,726 0.51 937,749 0.45  13.1 

35 ASSETS INSURANCE  1,062,491 0.48 909,380 0.42 937,465 0.45  16.8 

36 BANGKOK UNION INSURANCE 1,033,017 0.47 959,608 0.44 830,939 0.40  7.6 

37 KSK INSURANCE 827,349 0.38 770,312 0.36 843,752 0.40  7.4 

38 THAI SETAKIJ INSURANCE 814,656 0.37 927,829 0.43 947,383 0.45 (12.2) 

39 GENERALI INSURANCE 798,914 0.36 659,208 0.31 445,340 0.21  21.2 

40 UNION PROSPERS INSURANCE  741,739 0.34 733,611 0.34 744,971 0.36  1.1 

41 QBE INSURANCE 726,177 0.33 972,012 0.45 1,036,479 0.50 (25.3) 

42 INDARA INSURANCE 703,720 0.32 568,586 0.26 751,924 0.36  23.8 

43 AIG INSURANCE 639,842 0.29 637,307 0.30 625,269 0.30  0.4 

44 THAI PAIBOON INSURANCE 533,520 0.24 440,061 0.20 334,438 0.16  21.2 

45 FPG INSURANCE 448,095 0.20 282,737 0.13 196,666 0.09  58.5 

46 THAI PATTANA INSURANCE 401,114 0.18 386,691 0.18 435,552 0.21  3.7 

47 TUNE INSURANCE 354,782 0.16 393,889 0.18 587,713 0.28 (9.9) 

48 PACIFIC CROSS HEALTH INSURANCE 278,940 0.13 243,201 0.11 259,766 0.12  14.7 

49 THAI HEALTH INSURANCE 275,919 0.13 272,115 0.13 237,551 0.11  1.4 

50 CHARAN INSURANCE 191,849 0.09 179,308 0.08 218,368 0.10  7.0 

51 PHOENIX INSURANCE 171,594 0.08 163,318 0.08 101,259 0.05  5.1 

52 PHUTTHATHAM INSURANCE 120,334 0.05 122,639 0.06 182,967 0.09 (1.9) 

53 ACE INA OVERSEAS INSURANCE 111,268 0.05 3,945,265 1.83 4,165,449 1.99 (97.2) 

54 NEW INDIA ASSURANCE 61,908 0.03 69,467 0.03 68,468 0.03 (10.9) 

55 UNION INSURANCE 36,981 0.02 38,952 0.02 50,092 0.02 (5.1) 

56 CHINA INSURANCE 29,112 0.01 32,558 0.02 32,874 0.02 (10.6) 

57 AIA (NON-LIFE) 14,789 0.01 18,455 0.01 22,982 0.01 (19.9) 

58 BANGKOK HEALTH INSURANCE 13,626 0.01 34,642 0.02 18,320 0.01 (60.7) 

59 ERAWAN INSURANCE 9,099 0.00 145,709 0.07 196,950 0.09 (93.8) 

60 SAJJA INSURANCE 0.00 67,763 0.03 259,453 0.12 (100.0) 

Grand Total 219,581,454 100.00 215,727,746 100.00 209,192,863 100.00  1.8 

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.
 3.  Sajja Insurance was closed down on August 10, 2017.
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สรุปฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท

2560 2559 2558

เบี้ยประกันภัยรับตรง 12,102,960 12,204,391 11,145,620

เบี้ยประกันภัยรับรวม 12,321,257 12,407,162 11,395,758

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 6,947,770 6,954,419 6,525,383

บวก (หัก) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 19,876 (150,565) (462,096)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 6,967,645 6,803,854 6,063,287

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 1,600,244 1,636,574 1,454,844

รวมรำยได้จำกกำรประกันภัย 8,567,889 8,440,428 7,518,131

ต้นทุนในกำรรับประกันภัย 7,264,949 6,982,278 6,056,087

ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 1,302,940 1,458,150 1,462,044

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยอื่นและต้นทุนทำงกำรเงิน 1,073,614 1,163,453 842,044

รำยได้จำกกำรลงทุนและรำยได้อื่น 517,911 490,538 502,684

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 747,237 785,236 1,122,684

ภำษีเงินได้ (128,796) (152,014) (194,935)

ก�ำไรสุทธิ 618,441 633,222 927,749

สินทรัพย์รวม 20,059,357 19,948,533 18,664,265

หนี้สินรวม 14,701,750 14,992,678 14,099,639

ส่วนของเจ้ำของ 5,357,607 4,955,855 4,564,626

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 498,332 383,998 569,878

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน (149,788) (122,775) (151,353)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน (253,700) (371,700) (342,200)

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

2017 2016 2015

Direct Premium Written 12,102,960 12,204,391 11,145,620

Gross Premium Written 12,321,257 12,407,162 11,395,758

Net Premium Written 6,947,770 6,954,419 6,525,383

Add (Less) Unearned Premium Reserves 19,876 (150,565) (462,096)

Net Earned Premium Written 6,967,645 6,803,854 6,063,287

Fee and Commission Income 1,600,244 1,636,574 1,454,844

Total Underwriting Income 8,567,889 8,440,428 7,518,131

Underwriting Expenses 7,264,949 6,982,278 6,056,087

Profit from Underwriting before Operating Expenses and other Expenses 1,302,940 1,458,150 1,462,044

Operating Expenses, other Expenses and Financial Cost 1,073,614 1,163,453 842,044

Investment Income and other income 517,911 490,538 502,684

Profit before Income Tax 747,237 785,236 1,122,684

Income Tax (128,796) (152,014) (194,935)

Net Profit 618,441 633,222 927,749

Total Assets 20,059,357 19,948,533 18,664,265

Total Liabilities 14,701,750 14,992,678 14,099,639

Equity 5,357,607 4,955,855 4,564,626

Cash Flow from Operating Activities 498,332 383,998 569,878

Cash Flow from Investing Activities (149,788) (122,775) (151,353)

Cash Flow from Financing Activities (253,700) (371,700) (342,200)

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

2560 2559 2558

อัตราส่วนสำาคัญตามเกณฑ์ คปภ.*

อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตำมกฎหมำย **1) ร้อยละ 428.4** 395.0 381.0

อัตรำส่วนสภำพคล่อง 2) ร้อยละ 356.2 341.8 281.0

อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับ 3) ร้อยละ 95.9 94.9 95.8

อัตรำส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อหนี้สินผู้เอำประกันภัย 4) ร้อยละ 137.5 133.1 117.8

อัตราส่วนจากงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรรับประกันภัยต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 18.8 21.0 22.4

อัตรำผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 8.9 9.1 14.2

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้ำของ (เฉลี่ย) ร้อยละ 12.0 13.3 21.3

อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) ร้อยละ 3.1 3.3 5.1

อัตรำส่วนค่ำสินไหมทดแทน ร้อยละ 58.6 54.6 51.8

อัตรำค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ 15.5 16.7 12.9

อัตรำส่วนรวม ร้อยละ 96.8 94.8 87.1

อัตราส่วนหนี้สินจากงบแสดงฐานะการเงิน

อัตรำส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของเจ้ำของ เท่ำ 2.74 3.03 3.09

อัตรำหนี้สินเงินส�ำรองเพื่อกำรเสี่ยงภัยต่อสินทรัพย์รวม เท่ำ 0.29 0.30 0.30

อัตราส่วนการเติบโต

สินทรัพย์รวม ร้อยละ 0.6 6.9 6.2

เบี้ยประกันภัยรับรวม ร้อยละ (0.7) 8.9 11.4

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ ร้อยละ (0.1) 6.6 17.4

ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ร้อยละ (2.3) (31.7) 8.4

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชี บำท 90.81 84.00 77.3 

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท 10.48 10.73 15.72

เงินปันผลต่อหุ้น*** บำท 4.30*** 4.30 6.30

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล ร้อยละ 41.0 40.0 40.0

รำคำหุ้น ณ วันสิ้นปี บำท 140.00 138.50 152.00

รำคำปิดต่อก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้น เท่ำ 13.36 12.90 9.67

หมายเหตุ: * ค�านวณตามแนวทางการติดตามและก�ากับฐานะการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทประกันภัยของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบุรกิจ 
ประกันภัย (คปภ.)

 ** ข้อมลู ณ 30 กันยายน 2560 (สามารถดูข้อมลูท่ีเป็นปัจจบัุนได้จากเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ท่ี http://www.muangthaiinsurance.com/th/investorrelations/financial-statement)
 *** คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
 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

2017 2016 2015

Key Ratios per the Office of Insurance Commission Criteria

Capital Adequacy Ratio **1) % 428.4** 395.0 381.0

Liquidity Ratio 2) % 356.2 341.8 281.0

Premium Receivables Ratio 3) % 95.9 94.9 95.8

Invested Assets to Insurance Liabilities Ratio 4) % 137.5 133.1 117.8

Ratios from Statement of Comprehensive Income

Underwriting Profit to Net Premium Written % 18.8 21.0 22.4

Net Profit Margin on Net Premium Written % 8.9 9.1 14.2

Return on Equity (Average) % 12.0 13.3 21.3

Return on Total Assets (Average) % 3.1 3.3 5.1

Loss Ratio % 58.6 54.6 51.8

Operating expense to Net Premium Written % 15.5 16.7 12.9

Combined Ratio % 96.8 94.8 87.1

Debt Ratios from Statement of Financial Position

Debt to Equity Ratio Time(s) 2.74 3.03 3.09

Premium Reserve to Total Assets Time(s) 0.29 0.30 0.30

Growth Rate

Total Assets % 0.6 6.9 6.2

Gross Written Premium % (0.7) 8.9 11.4

Net Written Premium % (0.1) 6.6 17.4

Net Profit % (2.3) (31.7) 8.4

Per Share Data

Book Value Per Share Baht 90.81 84.00 77.3 

Earnings Per Share Baht 10.48 10.73 15.72

Dividend Per Share *** Baht 4.30*** 4.30 6.30

Dividend Pay-Out Ratio % 41.0 40.0 40.0

Closing Share Price at Year-End Baht 140.00 138.50 152.00

Price Per Earnings (Deficit) Per Share Time(s) 13.36 12.90 9.67

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 2017 (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 2017
 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 วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 20,059.4 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 จ�ำนวน 110.8 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นจ�ำนวน 302.8 ล้ำนบำท และเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน 94.8 ล้ำนบำท ประกอบกับในระหว่ำงปีมีกำร 

รับช�ำระเงินจำกลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ ท�ำให้ลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อลดลง 331.4 ล้ำนบำท นอกจำกนี้มีกำรปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำน

ท�ำให้ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 83.6 ล้ำนบำท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 290.9 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกส�ำรองเบี้ยประกันภัยและเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำ 

ลดลง 38.1 ล้ำนบำท โดยเป็นไปตำมเบี้ยประกันภัยรับของปี 2560 เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อมียอดลดลง 314.5 ล้ำนบำท มำจำกกำรจ่ำยช�ำระ 

ในระหว่ำงงวด

ส่วนของเจ้าของ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนจ�ำนวน 618.4 ล้ำนบำท มีก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนที่มีไว้เผื่อขำยจ�ำนวน  

53.9 ล้ำนบำท มีผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยจ�ำนวน 16.9 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยปันผลในเดือนพฤษภำคม 2560 

จ�ำนวน 253.70 ล้ำนบำท เป็นผลให้ส่วนของเจ้ำของเพิ่มขึ้นจำก 4,955.9 ล้ำนบำทเป็น 5,357.6 ล้ำนบำท

คุณภาพสินทรัพย์

เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2560 เงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีจ�ำนวน 11,150.2 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 397.6 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 3.7 

จำกปีก่อน กำรเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ดังกล่ำวเกิดจำกกระแสเงินสดคงเหลือจำกกำรด�ำเนินงำน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ

มูลค่ำสุทธิของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์หลังค่ำเสื่อมรำคำสะสมมีจ�ำนวน 609.3 ล้ำนบำท สินทรัพย์ดังกล่ำวเพ่ิมข้ึนจ�ำนวน 83.6 ล้ำนบำทจำกกำร 

ปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนใหญ่ในระหว่ำงปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้-เบี้ยประกันค้ำงรับรับสุทธิจ�ำนวน 1,539.3 ล้ำนบำท จำกกำรรับประกันภัยตรง ลูกหนี้ดังกล่ำวลดลงจำก

ปีก่อน 9.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.6 เนื่องจำกมีกำรติดตำมเบี้ยประกันภัยช่วงสิ้นปีได้รวดเร็วขึ้น อัตรำส่วนเบี้ยประกันภัยค้ำงรับที่นับเป็นเงินกองทุนฯ 

ค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ. คิดเป็นร้อยละ 95.9

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 2017, the Company’s total assets were Baht 20,059.4 million, increased from 2016 by Baht 110.8 million.  These were  

mostly consisted of an increase of investments in securities of Baht 302.8 million and increase of cash and cash equivalent of Baht  

94.8 million.  In addition, during the year there were payment from receivables of reinsurance contracts of Baht 331.4 million.  Moreover, 

there was renovation of office building, acquisition of property, buildings and equipment in the amount of Baht 83.6 million.

Total Liabilities

As at 31 December 2017, the Company’s total liabilities increased by Baht 290.9 million from 2016.  This is due to decrease of unearned 

premium reserve and premium received in advance of Baht 38.1 million.  Amounts due to reinsures decreased by Baht 314.5 million as 

per regular settlements made during period.

Equity

In 2017, the Company had net profit from operation of Baht 618.4 million, gains from revaluation of available-for sales investments of Baht 

53.9 million, actuarial loss of Baht 16.9 million and dividend payment of Baht 253.70 million in May 2017.  These resulted to increase in 

equity from Baht 4,955.9 million to Baht 5,357.6 million.

Quality of Assets

Cash, Cash Equivalent and Investments in Securities

As at 31 December 2017 cash, cash equivalent and investments in securities were Baht 11,150.2 million, an increase of Baht 397.6 million 

or 3.7% from last year.  The increase in assets was derived from cash flow remaining on operations.

Property, Buildings and Equipment, Net

The net book value of property, buildings and equipment after accumulated depreciation was Baht 609.3 million.  The assets increased 

by Baht 83.6 million from renovation of head office buildings during the year.

Premium Receivables, Net

As at 31 December 2017, the Company had net direct premium receivables of Baht 1,539.3 million.  The receivables decreased by Baht 

9.5 million or 0.6% due to the efficient collection process at the end of year.  Admitted premium receivable ratio computed per the OIC 

was 95.9%.
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อำยุหนี้ของเบี้ยประกันภัยค้ำงรับมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2560 2559

รวม รวม

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ 1,238.9 1,247.9

ค้ำงรับไม่เกิน 30 วัน 168.9 150.4

ค้ำงรับเกินกว่ำ 30-60 วัน 73.4 67.2

ค้ำงรับเกินกว่ำ 60-90 วัน 39.8 30.5

ค้ำงรับเกินกว่ำ 90 วัน-1 ปี 29.2 52.7

ค้ำงรับเกินกว่ำ 1 ปี 7.7 13.2

    รวม 1,557.9 1,562.0

หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (18.6) (13.2)

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 1,539.3 1,548.8

บริษัทฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยบริหำรจัดกำรเบี้ยประกันภัยท�ำหน้ำที่ดูแลติดตำมกำรช�ำระหนี้จำกลูกหนี้ดังกล่ำว ในกรณีมีหนี้ค้ำงช�ำระที่คำดว่ำจะเรียกเก็บ 

ไม่ได้ บริษัทฯ มีนโยบำยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพำะรำยและแบบยอดรวม ซึ่งจ�ำนวนกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สูญ ณ 31 ธันวำคม 2560  

มีจ�ำนวน 18.6 ล้ำนบำท ในรำยที่ผิดนัดช�ำระหนี้ บริษัทฯ มีขั้นตอนกำรติดตำมโดยเฉพำะ ได้แก่ ยกเลิกวงเงินส่งงำน ให้ท�ำสัญญำรับทรำบจ�ำนวนเงิน 

ค้ำงช�ำระ แจ้งฝ่ำยกฎหมำยให้พิจำรณำด�ำเนินกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดี และแจ้งหน่วยงำนก�ำกับดูแล เช่น สมำคมประกันวินำศภัย และ ส�ำนักงำน คปภ. 

เพื่อรับทรำบตลอดจนพิจำรณำเพิกถอนใบอนุญำต เป็นต้น

สินทรัพย์อื่น
นอกเหนือจำกเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ และเบี้ยประกันค้ำงรับแล้ว รำยกำรสินทรัพย์อื่นที่ม ี

สำระส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย

• สนิทรพัย์จำกกำรประกันภัยต่อสทุธิจ�ำนวน 4,337.5 ล้ำนบำท สนิทรพัย์รำยกำรน้ีเก่ียวเน่ืองกับส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่รยีกคนืจำกบรษิทัประกันภยั

ต่อตำมปกติของธุรกิจประกันวินำศภัย ซึ่งมีกำรเอำประกันภัยต่อเพื่อให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม

• ลูกหน้ีจำกสัญญำประกันภัยต่อสุทธิจ�ำนวน 358.5 ล้ำนบำท ประกอบด้วยลูกหน้ีเบี้ยค้ำงรับและสินไหมคำ้งรับจำกบริษัทประกันภัยต่อ ซ่ึงมียอด 

ลดลงจำกปีก่อนเนื่องกำรรับช�ำระเงินจำกลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

• สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�ำนวน 706.7 ล้ำนบำท ซึ่งได้อธิบำยโดยสังเขปในหัวข้อทรัพย์สินท่ีใช้ในกำรประกอบธุรกิจของแบบแสดงรำยกำรข้อมูล 

ประจ�ำปี (56-1)

• สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีและสินทรัพย์อื่นจ�ำนวน 999.2 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 25.8 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีเงินมัดจ�ำท่ีเก่ียวกับ 

กำรด�ำเนินธุรกิจปกติ

สภาพคล่อง
บริษัทฯ มีอัตรำส่วนสภำพคล่องเพ่ิมข้ึนจำกร้อยละ 341.8 เป็นร้อยละ 356.2 เกิดจำกสินทรัพย์สภำพคล่องเพ่ิมขึ้นจำกกำรด�ำเนินงำน โดยมีผลต่อ 

กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำส่วนสภำพคล่องค�ำนวณตำมเกณฑ์ คปภ.

แหล่งที่มาของเงินทุน
เงนิทุนในกำรด�ำเนนิงำนส่วนใหญ่มำจำกส่วนของผูถื้อหุ้นและก�ำไรจำกกำรประกอบธุรกิจ ในขณะทีห่นีส้นิทีส่�ำคญั ประกอบด้วย เงนิส�ำรองเบีย้ประกันภัย  

ส�ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย เจ้ำหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกต ิ

ของกำรรับประกันภัย

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

2017 2016

Total Total

Not yet due 1,238.9 1,247.9

Not over 30 days 168.9 150.4

Over 30 days to 60 days 73.4 67.2

Over 60 days to 90 days 39.8 30.5

Over 90 days to 1 year 29.2 52.7

Over 1 year 7.7 13.2

 Total 1,557.9 1,562.0

Less: Allowance for doubtful accounts (18.6) (13.2)

Premium receivables, net 1,539.3 1,548.8

The Company assigns the Premium Management Department to manage debt collection.  For outstanding debts that may incur loss on 

collection, the Company set up general and specific allowance for doubtful debts according to Allowance for Doubtful Debt Policy.  As at 

31 December 2017, allowance for doubtful debts was Baht 18.6 million.  For debtors with overdue payments, the Company set up stringent  

follow up process and actions such as cancellation of credit limit, obtaining letter of debt settlement agreement, pursuing informing proper  

legal action and finally reporting to relevant bodies including regulators i.e. the Thai General Insurance Association and the Office of  

Insurance Commission to withdraw debtors’ agent or brokerage license and etc.

Other Assets
Assets with significant value of the Company other than cash, cash equivalent, investments in securities, land, buildings & equipment and 

premium receivables comprise of: 

• Net reinsurance assets of Baht 4,337.5 million.  The assets related to reinsurance reserves to be recoverable from reinsurers in order 

to manage insurance risk which is the normal practice of Non-Life insurance business 

• Net amount due to reinsurers of Baht 358.5 million consist of premium receivable from reinsurers and claim receivable from reinsurers, 

decreased from prior year due to settlement of receivables from reinsurance contracts.

• Intangible assets of Baht 706.7 million were described in section “Assets Used for Operations” of Form 56-1

• Deferred tax assets and other assets of Baht 999.2 million, decreased Baht 25.8 million from previous year.  This is due to deposit 

related to normal businesses.

Liquidity
The Company’s liquidity ratio increased from 341.8% to 356.2%, due to cash inflow from operation, liquidity ratio computed per the OIC’ 

requirement.

Source of  Fund
Major sources of fund used in operation were derived from combination of shareholders’ equity and operating profit whereas significant 

portions of liabilities comprised unearned premium reserves, loss reserves and outstanding claims, amounts due to reinsurers and  

long-term premium received in advance incurred in the normal course of insurance business. 
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วิเคราะห์ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปี 2560 ภำพรวมของธุรกิจประกันวินำศภัย เบี้ยประกันภัยรับตรงทั้งหมดมีจ�ำนวน 219,581 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 3,854 ล้ำนบำท

หรือร้อยละ 1.8 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงจ�ำนวน 12,103 ล้ำนบำท มีอัตรำกำรเติบโตลดลงร้อยละ 0.8 และมีส่วนแบ่งกำรตลำดเป็นอันดับสี่ ดังที่

แสดงในตำรำงแสดงส่วนแบ่งกำรตลำดตำมข้อมูลสถิติของส�ำนักงำน คปภ.

เบีย้ประกันภัยรบัรวมของบรษิทัฯ ประกอบด้วยเบีย้ประกันภยัรบัตรงและเบีย้ประกนัภัยรบัต่อ โดยในปี 2560 เบีย้ประกันภยัรบัรวมทกุประเภทผลติภัณฑ์

มีจ�ำนวน 12,321 ล้ำนบำท ลดลง 86 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 0.7 มีเบี้ยประกันภัยรับสุทธิจ�ำนวน 6,948 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 0.1 จำกปีก่อน  

สัดส่วนกำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยของบริษัทฯ เองอยู่ท่ีร้อยละ 56.4 ลดลงจำกปีท่ีผ่ำนมำซึ่งมีอัตรำกำรรับประกันควำมเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 56.9  

เป็นผลมำจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงเก่ียวกับกำรรับประกันภัยต่อของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรสัดส่วน 

กำรรับประกันภัยเพ่ือรักษำสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้รับ เบี้ยประกันท่ีถือเป็นรำยได้ส�ำหรับปีมีจ�ำนวน 6,968 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำก 

ปีก่อนร้อยละ 2.4 รำยได้ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จลดลงจำก 1,637 ล้ำนบำทเป็น 1,600 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 2.3 อันเป็นผลจำกกำร

ได้รับอัตรำค่ำนำยหน้ำที่ปรับลดลงในบำงผลิตภัณฑ์

ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำสินไหมทดแทนสุทธิจ�ำนวน 4,082 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำส่วนสินไหมร้อยละ 58.6 ของเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้ อัตรำส่วน

สินไหมส�ำหรับปี 2559 มีอัตรำร้อยละ 54.6 กำรเพิ่มขึ้นของสินไหมในปี 2560 เป็นผลจำกกำรบันทึกสินไหมประกันภัยรถยนต์ที่เกิดจำกอุทกภัยในช่วง

ไตรมำสที่สองและไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 รวมทั้งจ�ำนวนสินไหมประกันภัยรถยนต์ที่มีจ�ำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย ในส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย

อื่นและค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำนลดลง 141 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีรำยได้ค่ำจ้ำงและบ�ำเหน็จจำกกำรประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำรกลับรำยกำรหนี้สงสัยจะ

สูญจำกกำรรับช�ำระเงินจำกลูกหนี้จำกสัญญำประกันภัยต่อ

ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯ ตำมงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�ำนวน 618 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 15 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.3 

ส่วนรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนมจี�ำนวนสงูกว่ำปีก่อนจ�ำนวน 32.5 ล้ำนบำท หรอือตัรำร้อยละ 7.0 รำยได้ดงักล่ำวส่วนใหญ่เกิดจำกรำยได้ดอกเบีย้รบั

ของพันธบัตรและหุ้นกู้ ก�ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์

การรับประกันภัยแต่ละประเภท
ข้อมูลตำมกำรรับประกันภัยในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์มีดังนี้

รายการ อัคคีภัย ทะเลและ
ขนส่ง

รถยนต์ อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล

เบ็ดเตล็ด รวม

2560
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

2560
(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)

เบี้ยประกันภัยรับรวม 1,245 147 6,335 2,259 2,335 12,321 (0.69)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 864 66 3,987 1,408 623 6,948 (0.09)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 857 62 4,009 1,416 624 6,968 2.41

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ 122 25 758 302 393 1,600 (2.20)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย* 476 47 4,748 1,287 707 7,265 4.05

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรรับประกันภัยก่อนค่ำใช้จ่ำยด�ำเนินงำน 503 40 19 431 310 1,303 (10.63)

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Analysis of Operating Performance and Cash Flows
For the year 2017, overall position of Non-Life insurance business presented total direct premium of Baht 219,581 million, an increase of 

Baht 3,854 million or 1.8% from previous year.  The Company had direct premium of Baht 12,103 million, with growth rate of -0.8% while 

remaining at No. 4 in term of market share as reported by the OIC.

The Company’s gross premium comprised of direct premium and assumed/inward premium received.  In the year 2017, gross premium 

of all products was Baht 12,321 million, decreased by Baht 86 million or 0.7%.  Net premium was Baht 6,948 million decreased 0.1% from 

last year.  The Company’s retention ratio was 56.4%, lower than previous year which had retention of 56.9%.  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 6,968 million, increased 2.4% from last year.  Commission and brokerage income decreased from Baht 1,637 million 

to Baht 1,600 million, decreased by 2.3% from previous year.  This was due to reduction of reinsurance commission rates received in 

some products.

In the year 2017, the Company had claims and loss adjustment expenses of Baht 4,082 million with loss ratio on earned premium at 58.6%.  

The increase in loss ratio from 54.6% in 2015 was due to booking of motor claims from flooding incurred in second and fourth quarters of 

the year.  Other underwriting and operating expenses decreased by Baht 141 due to reinsurance profit commission received and reversal 

of doubtful accounts from receiving payment from receivable from reinsurance contracts.

The Company’s annual net profit in 2017 as presented in the statement of comprehensive income was Baht 618 million, a decrease of Baht 

15 million or 2.3% from 2016.  Investment income and profit was higher than previous year amounting to Baht 32.5 million or 7.0%.  The 

income mainly derived from interest income of bonds and debentures, capital gain and dividend from property funds and REITS.

Underwriting by Class
Underwriting Information by Product is as follows:

Item Fire Marine & 
Transportation

Motor Personal 
Accident

Miscellaneous Total

2017
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

2017
(Million Baht)

Change
(%)

Gross Premium Written 1,245 147 6,335 2,259 2,335 12,321 (0.69)

Net Premium Written 864 66 3,987 1,408 623 6,948 (0.09)

Net Earned Premium 857 62 4,009 1,416 624 6,968 2.41

Fee and Commission Income 122 25 758 302 393 1,600 (2.20)

Underwriting Expenses* 476 47 4,748 1,287 707 7,265 4.05

Profit (Lost) on Underwriting before 

Operating Expenses

503 40 19 431 310 1,303 (10.63)
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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 1,458 (0.31)

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)

* ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย ประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น ตามที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมของผลิตภัณฑ์ประกันภัยอัคคีภัยจ�ำนวน 1,245 ล้ำนบำทในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 2.6 จำกกำร 

ติดตำมงำนต่ออำยุของบริษัทฯ ท�ำให้ยอดเบี้ยฯ กรมธรรม์ในช่องทำงธนำคำรส�ำหรับสินเชื่อบ้ำนรำยย่อยเพ่ิมข้ึน เบ้ียประกันภัยรับสุทธิ 864 ล้ำนบำท  

เบี้ยประกันท่ีถือเป็นรำยได้สุทธิและรำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จมีจ�ำนวน 857 ล้ำนบำทและ 122 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย 

เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนจ�ำนวน 27 ล้ำนบำท โดยเป็นไปตำมกำรเพ่ิมสงูขึน้ของเบ้ียประกันภัยรับรวม โดยรวมกำรรบัประกันอคัคภัียมกี�ำไรจำกกำรรับประกันภัย  

503 ล้ำนบำท

กำรรับประกันภัยทำงทะเลและขนส่ง มีเบี้ยประกันภัยรับรวมจ�ำนวน 147 ล้ำนบำทโดยมียอดขำยใกล้เคียงกับปีก่อน เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ

มีจ�ำนวน 62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 14 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 29 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 47 ล้ำนบำท และก�ำไรจำก

กำรรับประกันภัยมีจ�ำนวน 40 ล้ำนบำท โดยสูงกว่ำปีก่อนจ�ำนวน 17 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 74

กำรประกันภัยรถยนต์ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 6,335 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 4.0 ซึ่งเป็นผลมำกจำกกำรบริหำรจัดกำรในกำรเลือกพิจำรณำกำรรับงำน

โดยพิจำรณำจำกคุณภำพของลูกค้ำ ค่ำนำยหน้ำรับในกำรท�ำประกันภัยต่อมีจ�ำนวน 758 ล้ำนบำท ลดลงสอดคล้องกับยอดเบี้ยประกันภัยรับ ค่ำใช้จ่ำย

ในกำรรบัประกันภยัท่ีเพ่ิมขึน้จ�ำนวน 373 ล้ำนบำทมำจำกค่ำสนิไหมทดแทนทีเ่พ่ิมสงูขึน้จำกจ�ำนวนรำยกำรสนิไหมทดแทนท่ีเพ่ิมสงูขึน้มำก ก�ำไรจำกกำร

รับประกันภัยลดลงจำกปีก่อน 231 ล้ำนบำท

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Item Fire Marine & 
Transportation

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 (Lost) on Underwriting before 

Operating Expenses

631 23 250 317 237 1,458 (0.31)

Item Fire Marine & 
Transportation

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 (Lost) on Underwriting before 

Operating Expenses

644 26 167 264 361 1,462 (1.82)

* 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 2017 of Baht 1,245 million or 2.6% increasing from 2015 due to focusing 

on the renewal and selling insurance policies relating to home loan through bancassurance channel.  Net premium written was Baht  

864 million.  Net earned premium and fee and commission income were Baht 857 million and Baht 122 million, respectively.  Underwriting 

expenses increased from last year by Baht 27 million which was increased in line with premium growth.  Overall, fire insurance generated 

underwriting profit of Baht 503 million.

Marine and transportation insurance had gross premium written of Baht 147 million, comparable to 2016’s.  Net earned premium was Baht 

62 million, increasing from 2016 of Baht 14 million or 29%.  Underwriting expenses were Baht 47 million and underwriting profit was Baht 

40 million, higher than previous year amounting to Baht 17 million or 74%.
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กำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 2,259 ล้ำนบำทโดยมีจ�ำนวนลดลงกว่ำปีก่อนเล็กน้อย เบ้ียประกันภัยท่ีถือเป็นรำยได้สุทธิ 

มีจ�ำนวน 1,416 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 31 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 2.2 รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน  

302 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 106 ล้ำนบำท หรืออัตรำร้อยละ 7.6 ดังนั้นในปี 2560 ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัย

ของผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน 431 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น 114 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 36 จำกปีที่ผ่ำนมำ

บรษิทัฯ มเีบีย้ประกันภยัรบัจำกผลติภัณฑ์เบด็เตลด็ 2,335 ล้ำนบำทเพ่ิมขึน้จำกปีก่อนในช่องทำงกำรขำยตรง เบีย้ประกันภัยรบัสทุธิมจี�ำนวน 623 ล้ำนบำท  

รำยได้ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จรับของผลิตภัณฑ์มีจ�ำนวน 393 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 23.0 จำกเบ้ียประกันภัยต่อซึ่งสูงกว่ำปี 2559 เล็กน้อย  

ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยปี 2560 มีจ�ำนวน 707 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2559 เล็กน้อย ก�ำไรจำกกำรรับประกันภัยจำกผลิตภัณฑ์นี้มีจ�ำนวน  

310 ล้ำนบำทโดยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน จ�ำนวน 73 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2559 มีสินไหมรำยใหญ่ที่เกิดจำกอุบัติภัยทั่วไปและภัยธรรมชำติ

ต้นทุนในการรับประกันภัย
ต้นทุนในกำรรับประกันภัยประกอบด้วย ค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัยอื่น ในปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุน

ในกำรรับประกันภัยจ�ำนวน 7,265 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 283 ล้ำนบำทจำกปี 2559 อัตรำส่วนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวต่อเบี้ยประกันภัยรับรวมในปี 2017 

คิดเป็นร้อยละ 58.9 เพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ซึ่งมีอัตรำร้อยละ 56.3 กำรเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทฯ บันทึกสินไหมทดแทนที่มีปริมำณที่เพิ่มสูงขึ้น

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จลดลงจ�ำนวน 33 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 1.6 เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรลดลงของเบี้ยประกันภัยรับรวม ทั้งนี้ 

อัตรำค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จของอุตสำหกรรมโดยทัว่ไปอยู่ระหว่ำงร้อยละ 12 ถึง 23 โดยบริษัทฯ มีค่ำเฉลี่ยของค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จทีอ่ัตรำร้อยละ 16.0 

ในปี 2560 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรบัประกนัภัยอืน่ประกอบด้วยค่ำส�ำรวจภัยก่อนกำรรบัประกัน ค่ำบรกิำรข้อมลู ค่ำพัฒนำผลติภณัฑ์และระบบ ค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบั

ประชำสัมพันธ์กระตุ้นกำรขำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนสื่อ ตลอดจนค่ำใช้จ่ำยทำงกฎหมำยจำกกำรรับประกันภัย ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวจ�ำนวน 

1,211 ล้ำนบำทลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 51 ล้ำนบำท

การลงทุน
บริษัทฯ มีรำยได้และก�ำไรจำกกำรลงทุนสุทธิจ�ำนวน 498 ล้ำนบำท โดยรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกดอกเบี้ย เงินปันผลรับ และก�ำไรจำกกำรลงทุน ก�ำไร

จำกเงินลงทุนมำจำกกำรขำยเงินลงทุนประเภทกองทุนอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 

ประจ�ำปีคิดเป็นร้อยละ 4.6 รำยละเอียดของรำยได้และสินทรัพย์ลงทุนจ�ำแนกตำมวัตถุประสงค์และประเภทของหลักทรัพย์มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ

รำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 369.99 74.30 353.29 75.90 346.86 73.58 335.76 82.86

ก�ำไรจำกเงินลงทุน 127.99 25.70 112.17 24.10 124.57 26.42 69.43 17.14

 รวม 497.98 100.00 465.46 100.00 471.43 100.00 405.19 100.00

อัตรำผลตอบแทนจำกกำรลงทุน (ร้อยละ) 4.59 4.52 5.09 4.87

หน่วย: ล้านบาท

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ

เงินลงทุนเผื่อขำย 7,290.25 67.95 6,848.10 65.68 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00

เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด 3,370.94 31.42 3,509.27 33.66 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31

เงินลงทุนทั่วไป 55.03 0.51 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 12.17 0.11 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Motor insurance had premium of Baht 6,335 million, decreased by 4.0%.  This is due to adjustment of poor performance management 

portfolio.  Fee and commission income received from premium ceding was Baht 758 million, the decrease was in line with gross premium 

written.  Underwriting expenses increased by Baht 373 million due to higher number of claims. Underwriting profit decreased by Baht 231 

million from prior year.

Personal accident insurance had premium of Baht 2,259 million, slightly decrease from previous year.  Net earned premium was Baht 1,416 

million, increased from prior year by to Baht 31 million or 2.2%.  Fee and commission income was Baht 302 million.  Underwriting expenses 

decreased from the year 2016 by Baht 106 million or 7.6%.  Accordingly, underwriting profit in 2017 was Baht 431 million, increased by 

Baht 114 million or 36% from previous year.

The Company had gross premium of miscellaneous products of Baht 2,335 million, increased from prior year from direct sales channel.   

Net premium was Baht 623 million.  Fee and commission income of the product was Baht 393 million or 23.0% of premium ceding and 

slightly higher than 2016.  Underwriting expenses of 2017 were Baht 707 million slightly decreased from 2016.  Underwriting profit for 

the year was Baht 310 million, a increase from prior year amounting to Baht 73 million.  This was due to in 2016 there were 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 2017, the Company’s underwriting expenses were at Baht 7,265 million, increased by Baht 283 million from 2016.  Proportion of the 

expenses to gross premium in 2017 was 58.9%, increased from last year which was at 56.3%.  The increase was due to booking of more 

claims incurred during the year.

Commission and brokerage expenses decreased Baht 33 million or 1.6% and were in line with the shrink of gross premium.  Industry’s 

commission and brokerage fees generally range from 12-23%.  As for the Company, average commission and brokerage fee was 16.0% 

in 2017.  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 2017, the Company had expenses of Baht 1,211 million,  

decreased by Baht 51 million from 2016.

Investment
The Company had net investment income and gain on investment of Baht 498 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 4.6%.  

Details of income and investment assets classified by objectives and types are as follows:

Unit: Million Baht

2017 % 2016 % 2015 % 2014 %

Net Investment Income 369.99 74.30 353.29 75.90 346.86 73.58 335.76 82.86

Profit from Investments 127.99 25.70 112.17 24.10 124.57 26.42 69.43 17.14

 Total 497.98 100.00 465.46 100.00 471.43 100.00 405.19 100.00

Rate on Return on Investment (%) 4.59 4.52 5.09 4.87
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หน่วย: ล้านบาท

2560 ร้อยละ 2559 ร้อยละ 2558 ร้อยละ 2557 ร้อยละ

พันธบัตร 2,700.87 25.17 2,886.75 27.69 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30

หุ้นกู้ 3,221.06 30.02 2,915.52 27.96 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29

หุ้นทุน 1,567.21 14.61 1,178.17 11.30 989.47 10.53 990.04 11.47

หน่วยลงทุน 2,306.58 21.50 2,252.90 21.61 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70

หลักทรัพย์อื่น 865.47 8.07 1,124.03 10.78 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55

เงินลงทุนทั่วไป 55.03 0.51 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 12.17 0.11 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22

 รวมสินทรัพย์ลงทุน 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนและค่ำใช้จ่ำยอื่นของปี 2560 จ�ำนวน 1,074 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 จ�ำนวน 90 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำร

ด�ำเนินงำนดังกล่ำวประกอบไปด้วย ค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนที่ไม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรสินไหมทดแทนจ�ำนวน 615 ล้ำนบำท  

ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอปุกรณ์ทีไ่ม่ใช่ค่ำใช้จ่ำยกำรรบัประกันภัยจ�ำนวน 88 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยส่งเสรมิกำรขำย ค่ำโฆษณำ ค่ำสำธำรณูปโภค 

ค่ำเสื่อมรำคำสินทรัพย์ ค่ำใช้จ่ำยสำขำย่อยและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อีกจ�ำนวน 371 ล้ำนบำท

ภาษีเงินได้
บรษิทัฯ มค่ีำภำษเีงนิได้จ�ำนวน 129 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 17.2% ของก�ำไรก่อนภำษ ีอตัรำภำษดีงักล่ำวต�ำ่กว่ำอตัรำภำษเีงนิได้นติบุิคคลตำมประมวล

รัษฎำกรที่อัตรำร้อยละ 20 เนื่องจำกมีรำยได้ที่ได้รับยกเว้นภำษี ส่วนใหญ่เป็นรำยได้จำกเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์

กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 434 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 จ�ำนวน 95 ล้ำนบำทเกิดจำกรำยกำร

ในกิจกรรมดังต่อไปนี้

กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 498 ล้ำนบำท ประกอบด้วยกระแสเงินสดรับค่ำเบี้ยประกันภัยจ�ำนวน 12,239 ล้ำนบำท ดอกเบี้ย 

รับ เงินปันผลรับ รำยได้จำกกำรลงทุนอื่น รำยได้อื่น เงินฝำกสถำบันกำรเงิน และเงินให้กู้ยืมอีกจ�ำนวน 705 ล้ำนบำท กระแสเงินสดจ่ำยเก่ียวกับ 

กำรประกันภัยต่อ ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำจ้ำงและค่ำบ�ำเหน็จ ค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันภัย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน ภำษีเงินได้ และเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์รวมจ�ำนวน 12,444 ล้ำนบำท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 150 ล้ำนบำทเพื่อกำรลงทุนในที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสถำนที่ท�ำกำรของบริษัทฯ

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 254 ล้ำนบำท เพื่อจ่ำยเงินปันผลในระหว่ำงปี

การวิจัยและการพัฒนา
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ นอกจำกน้ีบริษัทฯ  

ยังได้มีกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ผ่ำนช่องทำงท่ีจะให้บริกำรลูกค้ำ และผู้บริโภคด้ำนกำรประกันภัยในรูปแบบดิจิทัล ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชัน และ 

ระบบออนไลน์ต่ำงๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภำวะตลำดที่เปลี่ยนไปในเชิงดิจิทัลมำกขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ของภำครัฐ

คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงานของผู้บริหาร (ต่อ)
Management Discussion and Analysis
of Financial Position and Performance (Continued)
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Unit: Million Baht

2017 % 2016 % 2015 % 2014 %

Available-for-Sale Investments 7,290.25 67.95 6,848.10 65.68 5,942.18 63.22 5,005.54 58.00

Head-to-Maturity Investments 3,370.94 31.42 3,509.27 33.66 3,399.17 36.17 3,565.75 41.31

Other Investments 55.03 0.51 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47

Net Loans 12.17 0.11 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22

 Net Investment Assets 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00

Unit: Million Baht

2017 % 2016 % 2015 % 2014 %

Bond 2,700.87 25.17 2,886.75 27.69 2,785.44 29.64 2,442.53 28.30

Debenture 3,221.06 30.02 2,915.52 27.96 2,355.67 25.06 2,096.53 24.29

Capital Stocks 1,567.21 14.61 1,178.17 11.30 989.47 10.53 990.04 11.47

Unit Trust 2,306.58 21.50 2,252.90 21.61 2,127.12 22.63 1,527.49 17.70

Other Securities 865.47 8.07 1,124.03 10.78 1,083.65 11.53 1,514.70 17.55

Other Investments 55.03 0.51 56.08 0.54 42.28 0.45 40.73 0.47

Net Loans 12.17 0.11 13.54 0.13 15.35 0.16 18.72 0.22

 Net Investment Assets 10,728.39 100.00 10,426.99 100.00 9,398.98 100.00 8,630.74 100.00

Operating Expenses and Other Expenses
In 2017 the Company had operating expenses of Baht 1,074 million, decreased by Baht 90 million from 2016.  Operating expenses  

comprised of personal expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 615 million, premises and equipment  

expenses which are not expenses for underwriting and claims of Baht 88 million, sales promotion, advertising, utilities, depreciation, branch 

expenses and other expenses of Baht 371 million.

Income Tax
The Company’s income tax of Baht 129 million represented tax rate at 17.2% of net profit before tax.  Such tax rate was lower than 20% 

corporate tax per the Revenue Code.  This is due to tax exempted income, mostly dividend income from investment in securities.

Cash Flows
As at 31 December 2017, the Company had cash and cash equivalents of Baht 434 million, increased from 2016 by Baht 95 million which 

made up of transactions in following activities:

Cash flows from operating activities of Baht 498 million consist of cash received from direct premium of Baht 12,239 million, cash received 

on interest income, dividend income, other investment income, other income, financial institution, and loan of Baht 705 million, cash outflow 

to pay for reinsurance, claims, commission and brokerage expenses, other underwriting expenses, operating expenses, income tax and 

investment in securities of Baht 12,444 million.
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บริษัทฯ มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรบริกำรสินไหมทดแทนท้ังประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผ่ำนเว็บไซต์ https:// 

www.mticonnect.com/Ecommerce ซึ่งเป็นช่องทำงกำรให้บริกำรท่ีรองรับธุรกรรมออนไลน์ทั้งทำงด้ำนกำรซื้อ และกำรต่ออำยุประกันภัย กำรขอรับ

ค่ำสินไหมทดแทน กำรช�ำระเงินเพื่อให้ลูกค้ำกลุ่มใหม่ๆ เช่น กลุ่มเจนวำยและเจนแซด ที่มีควำมต้องกำรในกำรค้นหำข้อมูล ซื้อ หรือต่ออำยุประกันภัย 

สำมำรถด�ำเนินกำรได้ด้วยตนเองอย่ำงรวดเร็ว และสะดวกยิ่งขึ้น

นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยังได้พัฒนำระบบ e-Service ให้ลูกค้ำสำมำรถใช้กำรบริกำรธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เพ่ือค้นหำข้อมูลกำรประกันของตนเองที่ท�ำไว้

กับบริษัท ค้นหำจุดบริกำร อีกทั้งลูกค้ำหรือผู้ติดต่อสำมำรถสอบถำมข้อมูลได้ผ่ำนระบบ Call Center ท่ีมีกำรพัฒนำและเชื่อมต่อกับฐำนข้อมูลภำยใน  

สร้ำงควำมสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อในกำรติดต่อครั้งเดียว

ในปีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ได้เริม่ท�ำโครงกำรพัฒนำแอปพลเิคชัน่เพ่ือศกึษำพฤติกรรมในกำรขบัขีแ่ละเพ่ิมควำมปลอดภยัในกำรขับขี ่ภำยใต้ชือ่ “Muang Thai 

iDrive” โดยเป็นแอปพลเิคชัน่บนสมำร์ตโฟนทีไ่ม่เพียงแต่จะบนัทกึระยะทำงและเวลำทีผู่ข้บัขีไ่ด้ขบัขีร่ถยนต์ แต่ยังสำมำรถระบแุละให้คะแนนพฤตกิรรม

ในกำรขับข่ีด้วยว่ำขับขี่ปลอดภัยมำกน้อยเพียงใด โดยร่วมกับบริษัท Inzura จำกประเทศอังกฤษในกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นดังกล่ำว โครงกำรนี้ถือเป็น

นวัตกรรมใหม่ท่ีส�ำคัญในอุตสำหกรรมประกันภัยรถยนต์ และยังได้รับกำรอนุมัติให้เป็นหนึ่งในโครงกำรทดสอบนวัตกรรมท่ีน�ำเทคโนโลยีมำสนับสนุน 

กำรให้บริกำรส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) ของคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  

อีกด้วย

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรพัฒนำในเร่ืองช่องทำงกำรช�ำระเงินโดยเปิดให้มีบริกำรรับค่ำสินไหมผ่ำนเคำน์เตอร์เซอร์วิส (MTI Claim 4 Cash) โดยบริษัทฯ 

เป็นเจ้ำแรกของบริษัทประกันวินำศภัยที่ให้บริกำรผู้เอำประกันภัยรับค่ำสินไหมผ่ำน 7-Eleven โดยเริ่มจำกกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.)

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 150 million to invest in the Company’s property, buildings and equipments.

Cash flows used in financing activities of Baht 254 million for dividend payment paid during the year.

Research and Development 
In 2017, the Company has consistently designed new products to serve customers’ needs from various distribution channels.  Additionally, 

new innovations were developed through customer service channels and for consumers of digital insurance through mobile application 

and online systems.  This development will go together with a market situation that shifts to digitization and in line with Thailand 4.0 Policy 

of the government.

Re-engineering on both motor insurance claim and personal accident claim was conducted through https://www.mticonnect.com/ 

Ecommerce which is a channel supporting online transactions such as purchasing and renewing insurances, claims and payment.  

New groups of customer such as Y and Z Generation who want to search for information, purchase and renew insurance can do any 

transaction by themselves quicker and more convenient.

Additionally, the Company has improve its e-service system to facilitate the customers in doing transactions by themselves such as searching 

for their policy information and service points.  This system can support the customers or ones who want to contact the Company through 

its call center channel as one stop service which is connected to the Company’s internal data.

 

The Company initiated a project on developing an application for studying driver behavior and improving safety called “Muang Thai iDrive”.   

This smart phone application does not only record driving distance and time but also identify and score a driver behavior if it is safe or not.   

Inzura Company from the United Kingdom and the Company have jointly developed this application.  This project is an important innovation  

for motor insurance business and it was approved to be one of the Insurance Regulatory Sandbox Projects of the Office of Insurance 

Commission (OIC).

Moreover, the Company has improved its payment channel.  The Company was the first Non-Life insurance company that provides a payment 

service over 7-Eleven counters called “MTI Claim 4 Cash” and personal accident insurance is the first product for this payment channel.
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โครงสร้างรายได้ในรอบ 3 ปี
3-Year Revenue Structure 

 หน่วย: บาท

2560 2559 2558

 จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ  จ�านวนเงิน ร้อยละ

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้

	 อัคคีภัย  856,665,290  9.43  965,656,740  10.81 1,094,694,968  13.65 

	 ภัยทางทะเล  62,169,070  0.68  47,898,873  0.54  65,449,786  0.82 

	 ภัยรถยนต์ 4,009,305,906  44.13 3,796,062,694  42.50 3,113,004,183  38.81 

	 ภัยเบ็ดเตล็ด 2,039,505,260  22.45 1,994,235,923  22.33 1,790,138,030  22.32 

	 	 รวม 6,967,645,526  76.69 6,803,854,230  76.18 6,063,286,967  75.59 

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 1,600,243,622  17.61 1,636,574,055  18.32 1,454,843,696  18.14 

รายได้จากการลงทุน  497,987,072  5.48  465,464,087  5.21  471,422,353  5.88 

รายได้อื่น  19,924,437  0.22  25,073,953  0.28  31,261,974  0.39 

รายได้รวม 9,085,800,657  100.00 8,930,966,325  100.00 8,020,814,990  100.00
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Unit: Baht 

2017 2016 2015

Amount % Amount % Amount %

Earned Premium written 

 Fire  856,665,290  9.43  965,656,740  10.81 1,094,694,968  13.65 

 Marine  62,169,070  0.68  47,898,873  0.54  65,449,786  0.82 

 Motor 4,009,305,906  44.13 3,796,062,694  42.50 3,113,004,183  38.81 

 Miscellaneous 2,039,505,260  22.45 1,994,235,923  22.33 1,790,138,030  22.32 

  Total 6,967,645,526  76.69 6,803,854,230  76.18 6,063,286,967  75.59 

Fee and Commission Income 1,600,243,622  17.61 1,636,574,055  18.32 1,454,843,696  18.14 

Investment income  497,987,072  5.48  465,464,087  5.21  471,422,353  5.88 

Other Income  19,924,437  0.22  25,073,953  0.28  31,261,974  0.39 

Total Income 9,085,800,657  100.00 8,930,966,325  100.00 8,020,814,990  100.00
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สถิติผลการดำาเนินงานในรอบ 3 ปี 
3-Year Operating Statistics

 หน่วย: พันบาท

2560 2559 2558

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รวมทุกภัย  12,102,960  12,204,392  11,145,620 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รวมทุกภัย  12,321,257  12,407,162  11,395,758 

   อัตราการเติบโต (0.83%) 9.50% 11.14%

   ส่วนแบ่งการตลาด 5.51% 5.76% 5.33%

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 56.39% 56.05% 57.26%

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 58.59% 54.60% 51.78%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - อัคคีภัย  1,218,004  1,200,643  1,213,973 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - อัคคีภัย  1,244,887  1,213,142  1,248,395 

   อัตราการเติบโต 1.45% (1.10%) 1.97%

   ส่วนแบ่งการตลาด 12.37% 11.73% 11.58%

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 69.40% 69.96% 87.27%

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 13.32% 8.90% 12.19%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยทางทะเล  146,617  139,482  168,219 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยทางทะเล  146,641  139,482  168,218 

   อัตราการเติบโต 5.12% (17.08%) (5.63%)

   ส่วนแบ่งการตลาด 2.74% 2.60% 3.15%

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 45.05% 32.46% 38.67%

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 32.50% 29.71% 44.06%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,404,122  4,262,505  3,907,974 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - ภัยเบ็ดเตล็ด  4,594,700  4,452,776  4,123,690 

   อัตราการเติบโต 3.32% 9.07% 6.29%

   ส่วนแบ่งการตลาด 5.71% 5.47% 5.36%

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 44.21% 45.53% 46.28%

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 47.51% 49.27% 43.20%

เบี้ยประกันภัยรับตรง - รถยนต์  6,334,217  6,601,762  5,855,454 

เบี้ยประกันภัยรับรวม - รถยนต์  6,335,029  6,601,762  5,855,454 

   อัตราการเติบโต (4.05%) 12.75% 17.52%

   ส่วนแบ่งการตลาด 4.98% 5.40% 4.87%

   อัตราการรับเสี่ยงภัยไว้เอง 62.93% 61.09% 59.13%

   อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน 74.29% 69.33% 70.80%

ก�าไร ก่อนภาษีเงินได้ 747,238 785,236 1,122,684

ก�าไร สุทธิ 618,441 633,222 927,749

อัตราผลตอบแทนต่อเบี้ยประกันภัยรับ (ร้อยละ) 5.02% 5.10% 8.14%

สินทรัพย์รวม  20,059,357  19,948,533  18,664,265 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ร้อยละ) 3.09% 3.28% 5.12%

ส่วนของเจ้าของ  5,357,607  4,955,855  4,564,626 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (ร้อยละ) 11.99% 13.30% 21.31%
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Unit: Thousand Baht

2017 2016 2015

Direct Premium - Total  12,102,960  12,204,392  11,145,620 

Gross Premium - Total  12,321,257  12,407,162  11,395,758 

   Growth Rate (0.83%) 9.50% 11.14%

   Market Share 5.51% 5.76% 5.33%

   Retention Rate 56.39% 56.05% 57.26%

   Loss Ratio 58.59% 54.60% 51.78%

Direct Premium - Fire  1,218,004  1,200,643  1,213,973 

Gross Premium - Fire  1,244,887  1,213,142  1,248,395 

   Growth Rate 1.45% (1.10%) 1.97%

   Market Share 12.37% 11.73% 11.58%

   Retention Rate 69.40% 69.96% 87.27%

   Loss Ratio 13.32% 8.90% 12.19%

Direct Premium - Marine  146,617  139,482  168,219 

Gross Premium - Marine  146,641  139,482  168,218 

   Growth Rate 5.12% (17.08%) (5.63%)

   Market Share 2.74% 2.60% 3.15%

   Retention Rate 45.05% 32.46% 38.67%

   Loss Ratio 32.50% 29.71% 44.06%

Direct Premium - Miscellaneous  4,404,122  4,262,505  3,907,974 

Gross Premium - Miscellaneous  4,594,700  4,452,776  4,123,690 

   Growth Rate 3.32% 9.07% 6.29%

   Market Share 5.71% 5.47% 5.36%

   Retention Rate 44.21% 45.53% 46.28%

   Loss Ratio 47.51% 49.27% 43.20%

Direct Premium - Motor  6,334,217  6,601,762  5,855,454 

Gross Premium - Motor  6,335,029  6,601,762  5,855,454 

   Growth Rate (4.05%) 12.75% 17.52%

   Market Share 4.98% 5.40% 4.87%

   Retention Rate 62.93% 61.09% 59.13%

   Loss Ratio 74.29% 69.33% 70.80%

Profit Before Income Tax 747,238 785,236 1,122,684

Net Profit 618,441 633,222 927,749

Net Profit Margin on Premium Written (%) 5.02% 5.10% 8.14%

Total Assets  20,059,357  19,948,533  18,664,265 

Return on Assets (%) 3.09% 3.28% 5.12%

Equity  5,357,607  4,955,855  4,564,626 

Return on Equity (%) 11.99% 13.30% 21.31%
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ปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2560
ผลกระทบที่เป็นปัจจัยบวก ประกอบด้วย

•	 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว	และเศรษฐกิจเอเชียยังคงขยายตัวได้ดี	

•	 การตอบรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ท�าให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายตัวได้ดี	

•	 การใช้จ่ายงบประมาณจากภาครัฐในการด�าเนินการโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

•	 มาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมาในช่วงปลายปี	2560

•	 ภาคการท่องเที่ยวมีอัตราขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นจากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในเกือบทุกกลุ่ม

•	 การส่งเสริมการท�าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์	(สังคมไร้เงินสด)

ผลกระทบที่เป็นปัจจัยลบ ประกอบด้วย

•	 เศรษฐกิจประเทศคูค้่าทีส่�าคญัอาจขยายตวัต�า่กว่าทีค่าดไว้	เช่น	แผนการลดการขาดดลุการค้าของสหรฐั	และนโยบายกลุม่ยูโรโซนอาจถูกผลกระทบ	

จากความผันผวนทางการเมือง

•	 ปัญหาอุทกภัย	และภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุการณ์ที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้น	

•	 ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต�่า	

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2561
คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี	 2561	จะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องจากปี	 2560	อยู่ที่ร้อยละ	 3.9	 โดยม	ี

ปัจจัยสนับสนุน	และปัจจัยเสี่ยงต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ	จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นปีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ	

ในจงัหวัดทีเ่ป็นเมอืงรอง	รวมถึงการใช้จ่ายของภาครฐัท่ียังเป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีส่�าคญัในการสนับสนนุเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง	โดยเฉพาะ

ในกลุ่มโครงการเมกะโปรเจกต์ที่ด�าเนินการล่าช้ามาจากปี	2560	 ในขณะท่ีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกยังคงมีอยู่ท้ังทางด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

คู่ค้าหลัก	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก	 ราคาสินค้า	 สินค้าทางการเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต�่า	 รวมทั้งทิศทางการด�าเนินนโยบายการเงิน	

ของประเทศอุตสาหกรรมหลัก	 เงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าส�าคัญ	หนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง	 ตลาดแรงงานยังไม่ฟื้นตามเศรษฐกิจ	

กรอบเงินลงทุนรวมของรัฐบาลในปี	2561	ปรับเพิ่มขึ้น	และการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นตามการเลื่อนแผนการลงทุนมาจากปี	2560	

นอกจากน้ีรัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการสนับสนุน	 พัฒนาในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ	 ระบบคมนาคมและ

โลจิสติกส์	 รวมถึงการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการจัดตั้งส�านักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ	 เพ่ือปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อน

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 เพ่ือส่งเสริมธุรกิจ	SMEs	Startup	 	 และ	Social	 Enterprise	ทั้งภายในประเทศ	และต่างประเทศในกลุ่ม	CLMV	ด้วย	

การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐและสินเชื่อ	SMEs	Transformation	Loan

ที่มา: รายงานนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560)

ปัจจัยท่ีส�าคญัท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย	คอื	การเตบิโตของ	Digital	Economy	จากการสนับสนนุของรฐับาลและการด�าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	(พ.ศ.	2561-2564)	เพื่อส่งเสริมการพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร	

ต่อสิง่แวดล้อม	ด้วยการใช้ดิจทัิลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม	ขยายกิจกรรมการผลติและบรกิารมุง่สูค่วามเป็นเลศิ	โดยเร่ิมจากการพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้งานระบบการใช้บริการทางการเงินและระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Money/e-Payment)	บริการทางการเงินท่ีเป็นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสมัยใหม่	(Fin-Tech)	ขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว

อ้างอิง: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2560)

ภ�วะอุตส�หกรรมประกันวิน�ศภัยและก�รแข่งขันปี 2561
มูลค่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยไทยปี	2560	มีจ�านวน	219,581	ล้านบาท	มีอัตราการเติบโตร้อยละ	1.79	 เทียบกับช่วงเวลา

เดียวกันของปีก่อน	 เติบโตตามภาวะตลาดประกันภัยรถยนต์ท่ีมีการแข่งขันอย่างรุนแรง	 โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนทางการตลาดสูงลงมา

แข่งขนัราคากบับรษิทัขนาดกลางและเลก็	ส่งผลให้บรษิทัประกันวินาศภัยขนาดกลางและเลก็ทีแ่ข่งขนัทัง้ทางด้านราคา	และค่าคอมมชิชนัเพ่ือรกัษาฐาน

ลูกค้าของตนเอง	ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการขาดทุนและส่งผลต่อฐานะเงินกองทุนของบริษัทด้วยเช่นกัน		ในขณะเดียวกันอัตราค่าสินไหมทดแทนก็เพิ่มขึ้นสูงมาก	

โดยส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัยประเมินว่าแนวโน้มอัตราความเสียหายของประกันภัยรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต

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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Risk factor that affected Thai Economy in 2017 
Positive Factors:

•	 Global	economy	has	recovered	and	economy	in	Asia	has	been	continuously	expanding

•	 The	ASEAN	Economic	Community	has	broaden	and	deepen	ASEAN	regions	cooperation	and	economic	integrations.

•	 Government’s	spending	for	infrastructure	projects	became	more	concrete

•	 Government’s	Tax	exemption	&	reduction	schemes	boosted	economy	at	the	end	of	the	year	2017.

•	 Tourism	industry	had	grown	more	due	to	increase	in	numbers	of	foreign	tourists.

•	 Supporting	and	promoting	of	electronic	transaction	(cashless	society).

Negative Factors:

•	 Slow	economic	recovery	of	major	trading	partners	such	as	a	trade	deficit	plan	of	USA	and	policies	of	Euro	zone	that	might	be	affected	

by	political	instability.

•	 Flood	and	natural	disasters	occur	frequently	and	increase	in	severity.

•	 Price	of	agricultural	products	dropped.

Thai Economy Trend in 2018
The	Bank	of	Thailand	Board	forecasted	that	the	Thai	economy	in	2018	was	projected	to	continue	expanding	and	achieve	3.9%	growth	

comparing	to	the	Thai	economy	in	2017	under	various	positive	and	negative	factors	such	as	economic	stimulation	measures	announced	

by	the	government	since	the	beginning	of	the	year	to	boost	economy	in	secondary	cities	and	government	budget	disbursement	especially	

on	some	mega	projects	that	have	been	delayed	since	2017.		While	risks	from	external	factors	still	exist	such	as	economic	recovery	of	

major	trading	partners,	change	in	global	trading	structure,	product	prices,	low	price	of	agricultural	products,	monetary	policies	of	major	

industrial	countries,	Baht	appreciation	compared	to	currency	of	major	trading	partners,	high	household	debt,	labor	market	that	have	not	

recovered.		Investment	framework	of	the	government	in	2018	increases	and	investment	of	the	state	enterprise	tends	to	incline	in	line	with	

investment	plan	postponed	from	2017.		Moreover,	the	government	has	allocate	the	budget	to	enhance	the	competitive	ability	by	supporting	

and	improving	special	economic	zone,	transportation	and	logistics	system	and	establishing	the	National	Research	Council	of	Thailand	to	

support	digital	economy	and	restructure	the	economy	using	technology	and	innovation.		Additionally,	the	government	aims	to	support	SMEs,	

Startup	and	Social	Enterprise	business	within	the	country	and	CLMV	countries	by	SME	Rescue	Center	Fund	and	SME	Transformation	Loan.

Source: Monetary Policy Report 2017, The Bank of Thailand

Major	factor	affecting	Thai	economy	is	me	growth	of	Digital	Economy	with	the	support	from	the	government	and	the	implementation	of	

strategic	plan	by	 the	Ministry	of	Digital	Economy	and	Society	 (2018-2021)	 to	promote	 the	development	of	manufacturing	sector	and		

services	based	on	an	innovation	development	as	well	as	environmental	friendly	using	digital	technology	and	trade	to	create	value	and	

expand	production	activities	and	aim	to	provide	excellent	services.		It	will	start	with	development	and	promotion	of	the	use	of	financial	

services	and	electronic	payment	systems	(e-Money	or	e-Payment),	innovative	financial	services	and	modern	technology	(Fin-Tech)	and	

expand	to	the	industrial	and	tourism	sectors.

Source: Ministry of Digital Economy and Society 2017

Situation of the Non-Life Insurance Industry and Competition in 2018 
Direct	premiums	of	the	Thai	Non-Life	insurance	business	in	2017	was	219,581	Million	Baht	with	growth	rate	of	1.79%,	compared	to	the	same		

period	last	year	based	on	growth	in	motor	insurance	market	where	a	competition	is	very	intense,	especially	large-sized	companies	that	

have	high	proportion	of	market	share	competing	with	small	and	medium-sized	companies.		As	a	result,	small	and	medium-sized	companies		

have	to	compete	with	the	large-sized	companies	in	terms	of	prices	and	commissions	to	maintain	their	customer	bases.		They	also	have	

risked	to	loss	and	impact	on	their	capitals.		Loss	ratio,	at	the	same	time,	has	increased	dramatically.		The	Insurance	Premium	Rating	Bureau	

(IPRB)	forecasted	that	loss	ratio	of	motor	insurance	has	risen	over	the	past.
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ส�าหรับประกันภัยวินาศภัยอื่นๆ	นอกเหนือจากการประกันภัยรถยนต์	มีเบี้ยประกันภัยรับตรงปี	2560	จ�านวน	92,316	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	42	

ของตลาดประกันวินาศภัย	มีอัตราเติบโตเฉลี่ยติดลบร้อยละ	-1.31	โดยมีผลมาจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ด	มีอัตราเติบโตลดลงอยู่ที่ร้อยละ	-1.08	โดย

เติบโตลดต�่าลงจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลซึ่งมีอัตราเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ	-4.30	แต่ทางด้านตลาด

ประกันภัยสขุภาพในปี	2560	กลบัมกีารขยายตวัสอดรบักับนโยบายของรัฐบาลท่ีให้ประชาชนสามารถน�าเบีย้ประกันภยัสขุภาพของตนเองมาหักลดหย่อน

ภาษีส่วนบุคคลได้ในวงเงินตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน	15,000	บาท	ในปีภาษี	2560	และยังมีโครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2560	ที่คณะรัฐมนตรี

มีมติเห็นชอบการด�าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนมาช่วยเสริม

ตารางที่	1.	เปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงและอัตราการขยายตัวของเบี้ยประกันภัย	ปี	2557–2560

ประเภทประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (ล้�นบ�ท) อัตร�ขย�ยตัวของเบี้ยประกันภัย (ร้อยละ)

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

อัคคีภัย 10,526 10,480 10,233 9,850 (10.9) (0.4) (2.4) (3.8)

ภัยทางทะเลและขนส่ง 5,304 5,344 5,355 5,356 (0.02) 0.8 0.2 1.7

รถยนต์ 117,927 120,305 122,191 127,266 (0.5) 2.0 1.6 4.2

เบ็ดเตล็ด 71,615 73,114 77,948 77,110 6.0 2.1 6.6 (1.1)

เบี้ยประกันภัยรวม 205,372 209,243 215,728 219,581 1.1 1.9 3.1 1.8

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

แนวโน้มอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยในปี	 2561	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 ประเมินว่า	

ในปี	 2561	 ธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีเบี้ยประกันภัยรับตรงประมาณ	 231,395	ล้านบาท	 เติบโตร้อยละ	 5.12	ตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจ	

ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีจากการส่งเสริมการประกันภัยจากภาครัฐ	 โดยเฉพาะมาตรการลดหย่อนภาษีจากการน�าเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อน

ภาษีได้ตามจ�านวนที่จ่ายจริง	 ไม่เกิน	 15,000	บาท	แนวโน้มยอดขายรถยนต์ใหม่ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากยอดขายรถยนต์ใหม่ในปี	

2560	อยู่ที่ประมาณ	870,000	คัน	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	13.3	จากปีก่อน	ปรากฏการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ	เช่น	ภัยแล้ง	น�้าท่วมที่เพิ่มสูงขึ้น	

ส่งผลให้ผู้บริโภคให้ความส�าคัญกับการประกันภัยมากขึ้น

คาดว่าในปี	2561	อตุสาหกรรมประกันวินาศภัยไทยจะมกีารแข่งขนัเพ่ิมข้ึนจากปี	2560	โดยจะมกีารแข่งขันด้านการให้บริการ	และการสร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าสูงสุด	ในตลาดประกันภัยทรัพย์สินและความเสี่ยงภัยทุกชนิด	อาจจะไม่รุนแรงเหมือนในปีที่ผ่านมา	เนื่องจากเบี้ยประกันภัยได้ปรับลดลงไป	

ในระดับต�่าแล้ว	การประกันภัยการก่อสร้าง	 (Contractors	All	Risks)	 จะมีการแข่งขันด้านราคาเบี้ยประกันภัยมากขึ้น	 เพื่อตอบรับการประกันโครงการ

ลงทนุขนาดใหญ่ของภาครฐั	และตลาดประกันสขุภาพในปี	2561	จากท่ีแต่ละบรษิทัมกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ประกันสขุภาพรปูแบบใหม่เพ่ือตอบโจทย์ตาม

ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายตลอดจนถึงแนวโน้มของสังคมผู้สูงอายุ	จะเป็นปัจจัยให้ตลาดประกันสุขภาพมีการแข่งขันกันมากขึ้น

ปัจจัยบวกที่จะเป็นตัวเร่งของอุตส�หกรรมประกันวิน�ศภัยในปี 2561 นั้น ม�จ�ก
1.	 โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย	เพ่ือขบัเคลือ่นการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ	โดยในปี	2561	จะเป็นปีทีแ่ผนเร่งด่วนเปิดประมลู

และขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	 (ครม.)	 เพ่ือเริ่มโครงการและส่งต่อให้รัฐบาลใหม่ด�าเนินการแผนลงทุนมีโครงการต่อเนื่องปี	 2559-2560	จ�านวน		

43	 โครงการ	 วงเงิน	 2.29	ล้านล้านบาท	 โครงการใหม่ปี	 2561	 จ�านวน	 8	 โครงการ	 วงเงิน	 103,285	ล้านบาท	 รวม	 51	 โครงการ	มูลค่าลงทุน		

2.39	ล้านล้านบาท	ส่วนใหญ่เป็นยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งปี	2558-2565	และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

2.	 การประกันภัยโครงการภาครัฐขนาดใหญ่เป็นอีกหน่ึงปัจจัยบวกให้อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมีอัตราการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน	 โดยเฉพาะ		

โครงการประกันภัยข้าวนาปี	ปีการผลิต	2560	เป็นโครงการต่อเนื่อง	มีเป้าหมายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็น	35	ล้านไร่ทั่วประเทศ

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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Non-Motor	direct	premium	was	92,316	Million	Baht	or	42%	of	the	insurance	industry	in	2017.		Average	growth	rate	was	-1.31%,	consisting	

of	miscellaneous	insurance	with	growth	rate	of	-1.08%	resulting	from	growth	rate	of	health	insurance	of	-4.30%	which	dropped	from	the	

same	period	of	last	year.		Although	health	insurance	market	in	2017	had	expanded	in	line	with	the	government	policy	that	allowed	people	

to	exercise	tax	deduction	benefit	using	health	insurance	premium	of	15,000	Baht	maximum	in	2017.		Another	positive	factor	was	the	rice	

insurance	scheme	in	2017	approved	by	the	government	that	has	been	carried	on	from	the	previous	year.

Table 1: Comparison of Direct Premium and Premium Growth in 2014-2017

Type of Insurance
Direct Premium (Million Baht) Premium Growth (Percentage)

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Fire 10,526 10,480 10,233 9,850 (10.9) (0.4) (2.4) (3.8)

Marine 5,304 5,344 5,355 5,356 (0.02) 0.8 0.2 1.7

Motor 117,927 120,305 122,191 127,266 (0.5) 2.0 1.6 4.2

Miscellaneous 71,615 73,114 77,948 77,110 6.0 2.1 6.6 (1.1)

Gross premium 205,372 209,243 215,728 219,581 1.1 1.9 3.1 1.8

Source: The Office of Insurance Commission (OIC)

Thailand’s	Non-Life	insurance	industry	trend	in	2018	by	Office	of	Insurance	Commission	(OIC),	direct	premium	of	Non-Life	industry	was	

forecasted	around	231,395	Million	Baht	with	growth	rate	of	5.12%	in	line	with	an	economic	recovery	at	the	end	of	the	year	due	to	the	

government	support	especially	tax	deduction	benefit	of	health	insurance	for	15,000	Baht	maximum.		Besides,	trend	of	new	cars	to	be	sold	

in	Thailand	has	been	constantly	growing	from	the	sales	of	new	cars	in	2017	which	was	around	870,000	cars.		It	increased	from	last	year	

13.3%.		Moreover,	natural	disasters	such	as	drought	and	flood	that	occur	more	frequently	make	the	consumers	become	more	aware	of	

the	important	of	insurance.

In	2018,	 it	 is	 forecasted	 that	competition	 in	sales	of	new	cars	will	 increase	 from	2017	 in	 terms	of	services	and	customer	satisfaction		

especially	industrial	all	risks	insurance	market.		However	the	competition	might	not	be	intense	as	last	year	because	of	lower	premium	

rate.		It	will	be	more	competitions	on	pricing	in	contractors	all	risks	insurance	in	order	to	support	mega	projects	of	the	government.		Health		

insurance	market	in	2018	will	be	more	competitive	as	each	insurance	company	has	developed	new	health	insurance	products	to	meet	

diverse	needs	of	its	customers.		Another	factor	that	intensifies	the	competition	in	health	insurance	market	is	trend	of	aging	society.

Positive Factors that Stimulate Non-Life Insurance Business in 2018:
1.	 Transport	system	development	project	in	Thailand	to	drive	investment	in	infrastructure:	In	2018,	the	Cabinet	will	open	the	auctions	

for	and	approve	the	projects	that	have	been	carried	on	from	last	year,	consisting	of	43	projects	with	total	amount	of	2.29	Trillion	Baht.		

There	will	be	8	new	projects	with	a	budget	of	103,285	Million	Baht	in	2018.		Therefore	the	investment	value	is	2.39	Trillion	Baht.		Most	

of	the	projects	are	transportation	strategy	for	2015-2022	and	Thailand	20	Year	National	Strategy.

2.	 Insurance	for	large	public	sector	project	is	another	factor	contributing	to	growth	of	Non-Life	insurance	industry,	especially	the	rice	

insurance	scheme	in	2017	which	is	ongoing	project	with	a	target	of	expanding	cultivated	area	for	35	Million	Rai	nationwide.
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3.	 การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพท่ีมีอัตราการเติบโตได้ดีอย่างต่อเน่ือง	 ตอบรับกระแสนิยมในการดูแลรักษาสุขภาพของคนไทยท่ีเพ่ิมมากขึ้น	

และแนวโน้มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น	ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์	(Aging	Society)	ประกอบกับมาตรการลดหย่อนภาษีจาก

การน�าเบีย้ประกนัสขุภาพมาหักลดหย่อนภาษไีด้	โดยเป็นเบีย้ประกันสขุภาพท่ีผูเ้อาประกันภยัซือ้ประกันสขุภาพตัง้แต่วันที	่1	มกราคม	2560	เป็นต้น

ไป	ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนท�าประกันสุขภาพมากเพิ่มมากขึ้น

4.	 ยอดขายรถยนต์ใหม่ภายในประเทศปี	 2561	 ท่ีคาดการณ์ว่าจะมีจ�านวน	 900,000	คัน	 จะส่งผลให้ตลาดประกันรถยนต์ใหม่จะเติบโตเพ่ิมข้ึน	

ร้อยละ	3.4	ซึ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมมากขึ้นท�าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อรถยนต์ใหม่มากข้ึน	อัตราดอกเบ้ียท่ีต�่าส�าหรับสินเชื่อเพ่ือซื้อรถยนต	์

ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ผู้บริโภคซื้อรถยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น

5.	 	 การส่งออกสินค้าและธุรกิจการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อเนื่อง	 โดยได้รับอานิสงส์จากหลายปัจจัยประกอบกัน	อาทิ	 เศรษฐกิจโลกท่ียัง	

ขยายตัวได้ดี	 แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีของโลกที่ก�าลังเติบโต	และการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในไทยของหลายบริษัท	 ในด้านการท่องเที่ยว	

มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นหลังผ่านพ้นช่วงไว้อาลัย	 อุทกภัยในหลายจังหวัด	 และการพ้นโทษแบนจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ	

(ICAO)	โดยคาดว่าในปี	2018	จะมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาราว	38	ล้านคน	คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ	7.9	(อ้างอิง: Economic 

Intelligence Center (EIC))

ในปี	2561	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินกิจการด้วยความมั่นคง	เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามาโดยตลอดระยะเวลา	10	ปี		

และยังคงยืนหยัดรักษาคุณภาพในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยขนาดใหญ่ระดับแนวหน้า	 ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวท่ีสั่งสมจากมาตรฐานการดูแล	

เอาใจใส่ลูกค้าด้วยใจ	ด้วยรอยย้ิม	และมิตรภาพ	ดังสโลแกน	 “เมืองไทยประกันภัย... ย้ิมได้ เม่ือภัยมา”	 และยังคงมุ่งเน้นการให้บริการครอบคลุม	

ทุกช่องทางการขาย	 รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายธุรกิจในช่องทางจัดจ�าหน่ายใหม่ๆ	 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง		

การขยายงานผ่านช่องทางดิจิทัล	 โดยการปรับการใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ให้ลูกค้าสามารถใช้งาน	และเข้าถึงได้ง่ายข้ึน	 รวมทั้งการพัฒนาระบบ

แอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานครอบคลุมถงึการขาย	และการให้บริการหลังการขาย	ให้ลูกค้าพงึพอใจ

มากยิ่งขึ้น	เพื่อตอบรับการเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

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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3.	 Personal	accident	and	health	insurance	have	continuously	grown	in	line	with	the	increasing	popularity	of	healthy	trend	and	increase	in	

numbers	of	elderly	which	Thailand	will	eventually	become	aging	society.		The	tax	deduction	benefit	for	health	insurance	implemented	

on	January	1,	2017	will	be	another	positive	factor	for	the	industry	this	year.

4.	 Domestic	sales	of	new	car	in	2018	is	forecasted	that	it	will	be	900,000	of	new	cars	to	be	sold.		As	a	result,	motor	insurance	market	

will	grow	by	3.4%,	thanks	to	the	increase	in	consumer	confidence	to	buy	new	cars	and	low	interest	rates	for	vehicle	leasing.

5.	 Exports	of	goods	and	tourism	industry	are	likely	to	continuously	grow	due	to	various	factors	such	as	growth	of	world	economy,	growth	

of	global	IT	spending,	relocation	of	production	base	of	many	companies	heading	to	Thailand.		Tourism	tends	to	grow	more	after		

the	mourning	period	and	flooding	incidents	in	many	provinces	and	the	International	Civil	Aviation	Organization	(ICAO)	dropped	a	red	

flag.		It	is	expected	that	around	38	million	foreign	tourists	will	flow	to	Thailand	or	around	7.9%	of	growth	(Source: Economic Intelligence 

Center (EIC))

In	2018,	Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited	has	conducted	its	business	with	stability.		It	 is	trustworthy	and	reliable	for	its		

customers	within	past	10	years	and	it	has	been	maintaining	as	a	leading	Non-Life	insurance	company.		With	all	qualities	gained	from		

experiences	in	servicing	the	customers	wholeheartedly	with	a	smile	as	the	slogan “Muang Thai Insurance... Smile over Trouble”.		Additionally,		

it	has	focused	on	providing	services	to	 the	customers	through	every	distribution	channel	and	building	relationship	with	new	business	

partners	through	new	distribution	channels	especially	digital	channels.		The	Company	has	improved	its	website	where	the	customers	can	

use	and	access	easier.		It	also	has	developed	smartphone	applications	to	provide	services	to	satisfy	the	customers	such	as	sales	and	

after-sales	service	and	to	get	ready	for	the	digital	society.

1832017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee

ในรอบปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ 

ซึ่งได้จัดประชุมรวม 5 ครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดและสอบทานงบการเงินประจ�าปี 2559  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. 2560 จ�านวน 3 ครั้ง การประชุมพิจารณา 

เรื่องการประกันภัยต่อ  และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทาง

ข้อก�าหนด กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานก�ากับ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย ได้แก่ การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การสอบทานงบการเงิน สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยง การสอบทานการประเมิน

การควบคุมภายใน และก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามประกาศของ 

คณะกรรมการก�ากับตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น การสอบทานนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการ สิทธิของผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย จริยธรรมทางธุรกิจและการถ่วงดุลของผู้บริหาร เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ 

ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

2. สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการประเมินประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน เพ่ือ 

การควบคุมประสิทธิผลของการด�าเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดข้อผิดพลาด 

ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้และครบถ้วนของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการปฏิบัติงาน

3. สอบทานงบการเงินประจ�าปี 2559 และงบการเงินรายไตรมาสประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีตาม 

พระราชบญัญัตกิารบญัช ี2543 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประกาศของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ระบบบัญชีและงบการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญ

ผู้สอบบัญชีร่วมประชุมพิจารณางบการเงิน ได้สอบทานและสอบถามผู้สอบบัญชีในเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอ 

ในการเปิดเผยข้อมูล รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินที่มีสาระส�าคัญ

4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยการสอบทานการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตราก�าลัง นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2561 ซึ่งได้จัดท�าขึ้นบน

พื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และตามมาตรฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ

5. สอบทานแผนการสอบบัญชีและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ 

บรษิัทฯ ขออนมุตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในป ี2561 ได้แต่งตัง้ นางนงลกัษณ์  พุม่น้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตทะเบยีนเลขที ่4172 และ/หรอื นางสาวรชัดา   

ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา  จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734  

แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปีรวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวนเงิน  2,500,000 บาท  

(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้
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In the year 2017, the Audit Committee of Muang Thai Insurance Public Company Limited had five joint meetings with the Management and 

various units of the Company.  One meeting was to consider the details and to review the Financial Statements for the year 2016 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 2017, one meeting is consider the reinsurance, information technology.

The Audit Committee has strictly performed its duties and responsibilities assigned by the Board of Directors in line with guidelines,  

requirements and regulations given by the Office of Insurance Commission, and the Stock Exchange of Thailand in the manner of reviewing  

good corporate governance principle compliance, financial statements accuracy, identified risk management and also internal control 

assessment, and supervising internal audit effectiveness, which can be summarized as follows:

1. Review the good corporate governance – the Audit Committee has supervised for the transparent disclosure of information and the 

compliance to the notification of the Securities Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand and the related legislations on 

business operations such as review the policy for corporate governance, the rights of the shareholders, the rights of the stakeholders, 

the business ethics and the balance of the executive officers and to ensure that the Company has complied with the normal business 

conditions.

2. Review the adequacy of internal control system – by assessing the efficiency of internal control system at the corporate and unit 

level for the control on the effectiveness and the efficiency of the operations, the use of resources efficiently and economically, the 

supervision of properties, the prevention or reduction of errors, loss, leakage, waste or dishonest act, reliability and completeness of 

the financial and the operating information.

3. Review the Financial Statements for the year 2016 and the Quarterly Financial Statements for the year 2017 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 2018, 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 2018 had appointed Mrs. Nonglak  Pumnoi, Certified Public Accountant Registration No. 4172 and/or  

Ms. Rachada  Yongsawadvanich, Certified Public Accountant Registration No. 4951 and/or Ms. Ratana  Jala, Certified Public Accountant  

Registration No. 3734 of EY Office Limited as the Company’s auditor and set the annual audit fees for the total amount of Baht 

2,500,000.- (Two million five hundred thousand Baht only) with the following details:
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1) ตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี พ.ศ. 2561 เป็นจ�านวนเงิน 1,250,000 บาท

2) สอบทานงบการเงินระหว่างกาล (รายไตรมาส 3 ครั้ง) เป็นจ�านวนเงิน 690,000 บาท

3) สอบทานรายงานการด�ารงเงนิกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าไตรมาสสิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2561  

เพื่อเสนอต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 180,000 บาท

4) สอบทานรายงานการด�ารงเงินกองทนุตามระดบัความเสีย่ง (Risk-Based Capital: RBC) ประจ�าปีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เพ่ือเสนอต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นจ�านวนเงิน 380,000 บาท

เพื่อน�าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคญัด้านการก�ากับดูแลกิจการทีดี่ การควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้บริษทัฯ มกีาร 

ก�ากับดแูลกิจการท่ีด ีมกีารควบคมุภายในทีเ่พียงพอเหมาะสมกับการด�าเนนิธุรกิจ มกีารบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ ระบบบญัชแีละรายงาน 

ทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ 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 2018 for the amount of Baht 1,250,000.-

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 

2018 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 2018 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 2018 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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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	ต่อรายงาน
ทางการเงิน	บริษัท	เมืองไทยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)
Report of the Board of Directors’ Responsibilities for the Financial Statements
Muang Thai Insurance Public Company Limited

คณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงินของบรษิทัฯ และสารสนเทศทางการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี ซึง่งบการเงนิดงักล่าวได้จดัท�าขึน้ 

ตามมาตรฐานท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ

ระมดัระวัง รวมท้ังได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มเีง่ือนไขจากผูส้อบบญัชรัีบอนญุาตท่ีเป็นอสิระ  ดงัน้ันงบการเงินจงึสะท้อนฐานะการเงิน 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง สมเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและด�ารงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เชื่อมั่น 

อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอส�าหรับการดูแลรักษาทรัพย์สิน และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ 

การด�าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ รวมท้ังมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการ

ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงิน

ของบรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 แสดงฐานะการเงนิ ผลการด�าเนินงานและกระแสเงนิสดถูกต้องในสาระส�าคญั

	 นายโพธิพงษ์		ล่ำาซำา	 นางนวลพรรณ		ล่ำาซำา
 ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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The Board of Directors is the responsible for the Financial Statements of the Company and the Financial Information as shown in the Annual 

Report.  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, 2017 have shown the 

financial conditions, performance and cash flow correctly in the main points.

 Mr. Photipong  Lamsam Mrs. Nualphan  Lamsam
 Chairman President and Chief Executive Officer
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Independent Auditor’s Report

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั เมอืงไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (บรษิทัฯ) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบ 

งบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากบรษิทัฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชพีบญัชท่ีีก�าหนดโดยสภาวิชาชพีบญัชี  

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามท่ีระบใุนข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่า

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นัียส�าคญัทีส่ดุตามดลุยพินจิเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจบุนั  

ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง 

ความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวม 

ความรบัผดิชอบท่ีเก่ียวกับเรือ่งเหล่าน้ีด้วย การปฏบิตังิานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจาก 

การแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรบัเร่ืองเหล่าน้ีด้วย 

ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

•	 การรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ

 ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายได้ค่าเบีย้ประกนัภยัรบัจ�านวน 12,321 ล้านบาท ซึง่เป็นการรับประกนัภยัให้กับผูเ้อาประกันภยัรายย่อยและมกีรมธรรม์ประกันภัย 

เป็นจ�านวนมาก ซึง่ค่าเบีย้ประกันภัยท่ีเรยีกเก็บจากลกูค้ามคีวามหลากหลายและต้องอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลกั 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลาที่เหมาะสม

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกับ 

การขายเบี้ยประกันภัย การค�านวณเบี้ยประกันภัยรับ และการรับรู้รายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและ

เลอืกตัวอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏิบตัติามการควบคมุภายในทีอ่อกแบบไว้ เพ่ือตอบสนองเรือ่งมลูค่าและระยะเวลาในการรบัรูร้ายได้ในงบการเงนิ 

ข้าพเจ้าได้สุม่ตวัอย่างกรมธรรม์เพ่ือตรวจสอบการรบัรูร้ายได้ค่าเบ้ียประกันภยัว่าสอดคล้องตามเงือ่นไขท่ีระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและสอดคล้อง

กับนโยบายของบริษัทฯ และสอบทานกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่รับรู้เป็นรายได้ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีในช่วงก่อนและ

หลังวันสิ้นงวด นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เบี้ยประกันภัยรับท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีและสุ่มตรวจสอบ

รายการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ค่าเบี้ยประกันภัยรับที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Muang Thai Insurance Public Company Limited

Opinion
I have audited the accompanying financial statements of Muang Thai Insurance Public Company Limited (the Company), which comprise 

the statement of financial position as at 31 December 2017, and the related statements of comprehensive income, changes in equity and 

cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Muang Thai Insurance  

Public Company Limited as at 31 December 2017, its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with 

Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.  My responsibilities under those standards are further described in the 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report.  I am independent of the Company in accordance 

with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of  

the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code.  I believe that the audit evidence 

I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my audit of the financial statements 

of the current period.  These matters were addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my 

opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report, 

including in relation to these matters.  Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment 

of the risks of material misstatement of the financial statements.  The results of my audit procedures, including the procedures performed 

to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

•	 Insurance	premiums	recognition

 In 2017, the Company had revenue from insurance premiums amounting to Baht 12,321 million, which were derived from retail insured 

and had a large number of policies.  The insurance premiums are collected from variety customers and insurance premiums amount 

rely on the processing of information technology system.  I therefore focused on the recognition of insurance premiums with respect 

to the amount and appropriate timing.

 I have assessed and tested the internal controls of information technology system and its internal controls with respect to underwriting, 

insurance premiums calculation and revenue recognition of insurance premiums by making enquiry of responsible executives, gaining 

an understanding and selecting representative samples to test the operation of the designed controls with respond to the amount and 

timing of revenue recognition in financial statements.  In addition, I selected representative samples of insurance policies to assess 

whether revenue recognition was consistent with conditions specified in the insurance policies and whether it was in compliance with 

the Company’s policy.  I also reviewed the insurance policies and endorsement transactions occurring during the accounting period, 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

•	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-	ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย - ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายเป็นบัญชีท่ีมีความส�าคัญในงบการเงิน โดย ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มสี�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจ่ายคงค้างจ�านวน 3,209 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 22 ของหน้ีสนิรวม)  

บัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนและสินไหมทดแทนค้างจ่ายจะรวมทั้งในส่วนของความเสียหายที่เกิดข้ึนและได้รับรายงานแล้วและความเสียหาย

ท่ีเกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งการประมาณการดังกล่าวค�านวณข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  

ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการค�านวณอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการอย่างสูง ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึง 

ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย นอกจากนี้ ส�ารองค่าสินไหมทดแทน 

และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายดังกล่าวยังเก่ียวเน่ืองโดยตรงกับส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ ซึ่งจ�านวนดังกล่าว

ค�านวณขึน้โดยฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเช่นเดยีวกัน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มสี�ารองสนิไหมทดแทน 

ส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อจ�านวน 1,800 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวม)

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาและประเมนิระบบการควบคมุภายในเก่ียวกับการรับเร่ืองค่าสนิไหมทดแทน การจดัการค่าสนิไหมทดแทน การตัง้ประมาณการส�ารอง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายและการรับประกันภัยต่อ โดยการสอบถามฝ่ายบริหารเก่ียวกับเกณฑ์และข้อสมมติท่ีใช้ในการ

ประมาณการโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยภายในของบรษิทัฯ และข้าพเจ้าได้สุม่ทดสอบข้อมลูท่ีนักคณิตศาสตร์ใช้ในการค�านวณประมาณการส�ารอง  

สุม่ตวัอย่างแฟ้มสนิไหมรายใหญ่ วิเคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูความถ่ีของการเกิดความเสยีหายและขนาดของความเสยีหายทีเ่กิดข้ึนต่อคร้ัง นอกจากนี้  

ข้าพเจ้าได้ใช้ทมีงานทีม่คีวามเชีย่วชาญในการสอบทานประมาณการค่าสนิไหมทดแทนทีต่ัง้ไว้ในบัญช ีประเมนิข้อสมมต ิวิธีการท่ีใช้ในการค�านวณ 

และเปรียบเทียบกับข้อสมมติที่ใช้ในปีก่อน นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้สอบทานการตั้งประมาณการส�ารองสินไหมทดแทนส่วนที่เรียกคืนจากบริษัท 

ประกันภัยต่อด้วย

•	 ค่าความนิยม

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บรษิทัฯ มยีอดคงค้างของค่าความนิยมเป็นจ�านวน 632 ล้านบาท ซึง่สนิทรพัย์ดงักล่าวมอีายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน 

และต้องมีการทดสอบการด้อยค่าเป็นประจ�าทุกปี การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมถือเป็นประมาณการทางบัญชีท่ีส�าคัญที่ฝ่ายบริหาร 

ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจาก

กลุม่สนิทรพัย์นัน้ รวมถึงการก�าหนดอัตราคดิลดและอตัราการเตบิโตในระยะยาว ดงัน้ัน ข้าพเจ้าจงึให้ความส�าคญักับการตรวจสอบความเหมาะสม 

ของมูลค่าของค่าความนิยมที่แสดงไว้ในบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ประเมินการก�าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ�าลองทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้ โดยท�าความเข้าใจ

กระบวนการพิจารณาของฝ่ายบรหิารว่าสอดคล้องตามลกัษณะการให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์หรือไม่ นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้ทดสอบข้อสมมติทีส่�าคัญ

ท่ีใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ท่ีจัดท�าโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยการเปรียบเทียบข้อสมมติ

ดังกล่าวกับแหล่งข้อมูลภายในของบริษัทฯ เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการกระแส

เงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต อัตราคิดลดที่เลือกใช้และทดสอบการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าว

ข้อมูลอื่น
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถึงข้อมลูทีร่วมอยู่ในรายงานประจ�าปีของบริษทัฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชท่ีีแสดง

อยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่นัน้มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักับงบการเงนิ

หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้า

จะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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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 2017, the Company had loss reserves and outstanding claims amounted to Baht 3,209 million (representing 22 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 2017, the Company had insurance reserves recoverable from reinsurers amounting 

to Baht 1,800 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.

•	 Goodwill

 As at 31 December 2017, the Company had goodwill amounted to Baht 632 million with infinite useful lives and had to assess the 

impairment of goodwill every year.  Impairment testing is a significant accounting estimate requiring management to exercise a high 

degree of judgement in identifying the cash generating units, estimating the cash inflows that are expected to be generated from that 

group of assets in the future, and setting discount rate and long-term growth rate.  I therefore focused on auditing amount of goodwill 

as recorded in the accounts.

 I assessed the identification of cash generating units and the financial models selected by management by gaining an understanding  

of management process and assessing whether the decisions made were consistent with how assets are utilised.  In addition, I tested 

the significant assumptions applied by management in preparing estimates of the cash flows expected to be realised from the assets,  

by comparing assumptions with internal information, comparing past cash flow projections to actual operating results, cash flow  

projections, the discount rate applied by management and tested the calculation of the realisable values of the assets.

Other Information
Management is responsible for the other information.  The other information comprise the information included in annual report of the 

Company, but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.  The annual report of the Company is expected 

to be made available to me after the date of this auditor’s report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเก่ียวกบั 

การควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่า

จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงิน ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัฯ ในการด�าเนินงานต่อเนือ่ง การเปิดเผยเรือ่งท่ีเก่ียวกบัการด�าเนนิงาน 

ต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุด

ด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่ 

อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมลู 

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อ 

คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงนิ 

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และ

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ 

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า

ความเสีย่งท่ีเกดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเก่ียวกับการสมรูร่้วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู 

การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่

เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องที่ 

ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที ่

ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถ 

ของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบการเงนิ หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น 

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการ

และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกับผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมนียัส�าคญั

ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether 

the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears 

to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate 

the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are 

free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to continue as a going concern, 

disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either 

intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, 

whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion.  Reasonable assurance is a high level of assurance, 

but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement 

when it exists.  Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism 

throughout the audit. I also:

• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform 

audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my 

opinion.  The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may 

involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the  

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures 

made by management.

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence 

obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability 

to continue as a going concern.  If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report 

to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My conclusions 

are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.  However, future events or conditions may cause the 

Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial 

statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(ต่อ)
Independent Auditor’s Report (Continued)

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ 

ผูม้หีน้าท่ีในการก�ากับดแูลเก่ียวกับความสมัพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรือ่งอืน่ซึง่ข้าพเจ้าเชือ่ว่ามเีหตผุลท่ีบคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็น

อิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน

และก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย 

เรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�า 

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูม้ส่ีวนได้เสยีสาธารณะ จะได้จากการสือ่สารดงักล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

	 สมใจ		คุณปสุต
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499

 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2561
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I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and  

significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding  

independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence,  

and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most significance in the audit 

of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters.  I describe these matters in my auditor’s report 

unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter 

should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh 

the public interest benefits of such communication.

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

 Somjai  Khunapasut
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4499

 EY Office Limited

 Bangkok: 28 February 2018
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งบแสดงฐานะการเงิน
Statement of Financial Position

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 433,942,750        339,098,874        
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 7 1,539,259,066     1,548,804,714     
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 53,840,432          50,517,133          
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 8 4,337,452,718     4,382,210,113     
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 9 358,519,751        689,875,886        
สินทรัพยล์งทุน
   เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 10 10,716,225,610   10,413,456,027   
   เงินใหกู้ย้มื 11 12,173,300          13,542,833          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 12 609,281,324        525,719,893        
ค่าความนิยม 631,900,000        631,900,000        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 74,783,836          88,832,820          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 439,645,808        454,873,956        
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายล่วงหนา้ 292,787,632        239,539,902        
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 15 559,545,238        570,161,126        
รวมสินทรัพย์ 20,059,357,465   19,948,533,277   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
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As at 31 December 2017

(Unit: Baht)

Note 2017 2016

Assets

Cash and cash equivalents 6 433,942,750          339,098,874          

Premium receivables, net 7 1,539,259,066       1,548,804,714       

Accrued investment income 53,840,432            50,517,133            

Reinsurance assets, net 8 4,337,452,718       4,382,210,113       

Receivables from reinsurance contracts, net 9 358,519,751          689,875,886          

Investment assets

   Investments in securities 10 10,716,225,610     10,413,456,027

   Loans 11 12,173,300            13,542,833            

Property, buildings and equipment, net 12 609,281,324          525,719,893          

Goodwill 631,900,000          631,900,000          

Intangible assets, net 13 74,783,836            88,832,820            

Deferred tax assets 14 439,645,808          454,873,956          

Prepaid premium ceded 292,787,632          239,539,902          

Other assets, net 15 559,545,238          570,161,126          

Total assets 20,059,357,465     19,948,533,277

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 วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ 2560 2559

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 16 9,075,796,742     9,182,848,783     
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 17 2,960,695,821     3,275,207,119     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 34,483,336          70,812,849          
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18 206,693,140        162,880,904        
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 158,986               193,986               
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 1,319,707,701     1,257,087,238     
หน้ีสินอ่ืน 19 1,104,214,824     1,043,646,984     
รวมหนีสิ้น 14,701,750,550   14,992,677,863   
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000        590,000,000        
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้  
      หุน้สามญั 59,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 590,000,000        590,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 681,567,855        681,567,855        
ส่วนเกินทุนจากการควบรวมกิจการ 823,371,749        823,371,749        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 59,000,000          59,000,000          
   ยงัไม่จดัสรร 3,204,755,144     2,856,952,044     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ -
   ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 10 (1,087,833)           (55,036,234)         
รวมส่วนของเจ้าของ 5,357,606,915     4,955,855,414     
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 20,059,357,465   19,948,533,277   

-                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
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As at 31 December 2017

(Unit: Baht)

Note 2017 2016

Liabilities and equity

Liabilities

Insurance contract liabilities 16 9,075,796,742       9,182,848,783       

Amounts due to reinsurers 17 2,960,695,821       3,275,207,119       

Income tax payable 34,483,336            70,812,849            

Employee benefit obligations 18 206,693,140          162,880,904          

Deferred tax liabilities 14 158,986                 193,986                 

Premiums received in advance 1,319,707,701       1,257,087,238       

Other liabilities 19 1,104,214,824       1,043,646,984       

Total liabilities 14,701,750,550     14,992,677,863

Equity

Share capital

   Registered

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000          590,000,000          

   Issued and fully paid-up 

      59,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 590,000,000          590,000,000          

Premium on share capital 681,567,855          681,567,855          

Surplus on business combination 823,371,749          823,371,749          

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 20 59,000,000            59,000,000            

   Unappropriated 3,204,755,144       2,856,952,044       

Other components of equity - 

   revaluation deficit from investments 10 (1,087,833)             (55,036,234)           

Total equity 5,357,606,915       4,955,855,414       

Total liabilities and equity 20,059,357,465     19,948,533,277

-                             -                             

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

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2560 2559
กาํไรหรือขาดทุน:
รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 12,321,256,759    12,407,162,181    
หกั: เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ (5,373,486,940)     (5,452,743,006)     
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 6,947,769,819      6,954,419,175      
บวก (หกั): สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(เพิม่ข้ึน) ลดลง 19,875,707           (150,564,945)        
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิจากการประกนัภยัต่อ 6,967,645,526      6,803,854,230      
รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 1,600,243,622      1,636,574,055      
รายไดจ้ากการลงทุน 10 369,994,940         353,292,542         
กาํไรจากเงินลงทุน 127,992,132         112,171,545         
รายไดอ่ื้น 19,924,437           25,073,953           
รวมรายได้ 9,085,800,657      8,930,966,325      
ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน 7,277,911,958      6,673,100,371      
หกั: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (3,195,851,569)     (2,958,350,661)     
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 4,082,060,389      3,714,749,710      
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,971,705,190      2,005,145,045      
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 1,211,183,733      1,262,383,089      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 21 1,073,613,671      1,163,452,607      
รวมค่าใช้จ่าย 22 8,338,562,983      8,145,730,451      
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 747,237,674         785,235,874         
หกั: ภาษีเงินได้ 14 (128,796,203)        (152,013,708)        
กาํไรสําหรับปี 618,441,471         633,222,166         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
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Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2017

Note 2017 2016

Profit or loss:

Income

Gross premium written 12,321,256,759  12,407,162,181

Less: Premiums ceded to reinsurers (5,373,486,940)   (5,452,743,006)

Net premium written 6,947,769,819    6,954,419,175

Add (less): Unearned premium reserves (increase) decrease 19,875,707         (150,564,945)

Net earned premium 6,967,645,526    6,803,854,230

Fee and commission income from reinsurers 1,600,243,622    1,636,574,055

Investment income 10 369,994,940       353,292,542       

Profit from investments 127,992,132       112,171,545       

Other income 19,924,437         25,073,953         

Total income 9,085,800,657    8,930,966,325

Expenses

Claim expenses 7,277,911,958    6,673,100,371

Less: Claim recovery from reinsurers (3,195,851,569)   (2,958,350,661)

Claim expenses, net 4,082,060,389    3,714,749,710

Commission and brokerage expenses 1,971,705,190    2,005,145,045

Other underwriting expenses 1,211,183,733    1,262,383,089

Operating expenses 21 1,073,613,671    1,163,452,607

Total expenses 22 8,338,562,983    8,145,730,451

Profit before income tax 747,237,674       785,235,874       

Less: Income tax 14 (128,796,203)      (152,013,708)

Profit for the year 618,441,471       633,222,166       

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

(Unit: Baht)



204 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)
Statement of Comprehensive Income (Continued)

หมายเหตุ 2560 2559
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 67,435,501           167,809,689         
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 (13,487,100)          (33,561,937)          
   รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 53,948,401           134,247,752         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (21,172,964)          (5,675,721)            
   หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 14 4,234,593             1,135,144             
   รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,938,371)          (4,540,577)            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 37,010,030           129,707,175         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 655,451,501         762,929,341         

กาํไรต่อหุ้น 24
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 10.48                    10.73                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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For the year ended 31 December 2017

Note 2017 2016

Other comprehensive income:

Other comprehensive income to be reclassified 

   to profit or loss in subsequent periods

   Gain on change in value of available-for-sale investments 67,435,501         167,809,689       

   Less: Income tax effect 14 (13,487,100)        (33,561,937)        

   Net other comprehensive income to be reclassified 

      to profit or loss in subsequent periods 53,948,401         134,247,752       

Other comprehensive income not to be reclassified

   to profit or loss in subsequent periods

   Actuarial loss (21,172,964)        (5,675,721)          

   Less: Income tax effect 14 4,234,593           1,135,144           

   Net other comprehensive income not to be reclassified

      to profit or loss in subsequent periods (16,938,371)        (4,540,577)          

Other comprehensive income for the year 37,010,030         129,707,175       

Total comprehensive income for the year 655,451,501       762,929,341       

Earnings per share 24

Basic earnings per share 10.48                  10.73                  

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
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

2560 2559

เบ้ียประกนัภยัรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง 12,238,523,615   12,365,476,620   
เงินรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (1,174,437,594)    139,945,499        
ดอกเบ้ียรับ 233,486,097        240,757,195        
เงินปันผลรับ 169,131,308        153,568,394        
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 948,872               1,592,800            
รายไดอ่ื้น 20,052,316          24,740,333          
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง (6,712,077,538)    (7,521,977,267)    
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการรับประกนัภยัโดยตรง (1,678,284,677)    (1,756,231,149)    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (1,211,183,733)    (1,262,383,089)    
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (981,674,017)       (1,056,641,318)    
ภาษีเงินได้ (159,185,076)       (208,621,866)       
เงินฝากสถาบนัการเงิน 280,231,744        66,406,788          
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (528,569,125)       (805,329,178)       
เงินใหกู้ย้มื 1,369,533            2,694,265            
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 498,331,725        383,998,027        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน
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Statement of cash flows

2017 2016

Direct premium written 12,238,523,615    12,365,476,620

Cash received (paid) on reinsurance (1,174,437,594)     139,945,499         

Interest income 233,486,097         240,757,195         

Dividend income 169,131,308         153,568,394         

Other investment income 948,872                1,592,800             

Other income 20,052,316           24,740,333           

Claim incurred on direct insurance (6,712,077,538)     (7,521,977,267)

Commission and brokerage expenses on direct insurance (1,678,284,677)     (1,756,231,149)

Other underwriting expenses (1,211,183,733)     (1,262,383,089)

Operating expenses (981,674,017)        (1,056,641,318)

Income tax (159,185,076)        (208,621,866)        

Deposits at financial institutions 280,231,744         66,406,788           

Investments in securities (528,569,125)        (805,329,178)        

Loans 1,369,533             2,694,265             

Net cash from operating activities 498,331,725         383,998,027         

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2017

(Unit: Baht)

Cash flows from operating activities
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560

2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงินสดไดม้า
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 150,925               617,460               
กระแสเงินสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 150,925               617,460               
กระแสเงินสดใชไ้ป
   ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (147,451,615)       (115,266,317)       
   สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,487,159)           (8,125,984)           
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (149,938,774)       (123,392,301)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (149,787,849)       (122,774,841)       
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่าย (253,700,000)       (371,700,000)       
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (253,700,000)       (371,700,000)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 94,843,876          (110,476,814)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 339,098,874        449,575,688        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 433,942,750        339,098,874        

-                          -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท เมอืงไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

งบกระแสเงินสด	(ต่อ)
Statement of Cash Flows (Continued)
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Statement of cash flows (continued)

2017 2016

Cash flows from investing activities

Cash flows from

   Property, buildings and equipment 150,925                617,460                

Cash flows from investing activities 150,925                617,460                

Cash flows used in

   Property, buildings and equipment (147,451,615)        (115,266,317)        

   Intangible assets (2,487,159)            (8,125,984)            

Cash flows used in investing activities (149,938,774)        (123,392,301)        

Net cash used in investing activities (149,787,849)        (122,774,841)        

Cash flow from financing activities

Dividend paid (253,700,000)        (371,700,000)        

Net cash used in financing activities (253,700,000)        (371,700,000)        

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 94,843,876           (110,476,814)        

Cash and cash equivalents at beginning of year 339,098,874         449,575,688         

Cash and cash equivalents at end of year 433,942,750         339,098,874         

-                            

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

(Unit: Baht)

Muang Thai Insurance Public Company Limited

For the year ended 31 December 2017
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

1 

บริษัท เมืองไทยประกนัภัย จํากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป  
บริษทั เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในการรับประกนัวินาศภยั และมี 22 สาขายอ่ยในต่างจงัหวดั ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯ อยูท่ี่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 
 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบญัชี              

พ.ศ. 2547 และจดัทาํข้ึนตามวิธีการบญัชีเก่ียวกบัการประกนัภยัในประเทศไทยและหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงกาํหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) และ
เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดในประกาศ คปภ. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาใน
การจดัทาํและยืน่งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั พ.ศ. 2559 ลง
วนัท่ี 4 มีนาคม 2559  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงิน          
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการ
บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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Muang Thai Insurance Public Company Limited 
Notes to financial statements 
For the year ended 31 December 2017  

1. General information 

Muang Thai Insurance Public Company Limited (“the Company”) is a public company 

incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in providing 

non-life insurance and has 22 sub-branches located in provinces. The registered address of 

the Company is at 252, Rajadapisek Road, Huaykwang Sub-district, Huaykwang District, 

Bangkok.

2. Basis for preparation of the financial statements 

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting 

Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and in accordance 

with Thai accounting practices related to insurance and the guidelines prescribed by the 

Office of Insurance Commission (“OIC”), and in accordance with the format of financial 

statements specified in the Notification of the OIC regarding criteria, procedures, conditions 

and terms for preparation and submission of financial statements and operating 

performance reports of non-life insurance companies B.E. 2559 dated 4 March 2016. 

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of 

the Company. The financial statements in English language have been translated from the 

Thai language financial statements. 

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where 

otherwise disclosed in the accounting policies. 

3. New financial reporting standards  

3.1 Financial reporting standards that became effective in the current year 

 During the year, the Company has adopted the revised financial reporting standards and 

interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which are effective for 

fiscal year 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 adoption of these 

financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s 

financial statements.   
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
4.1  การรับรู้รายได้ 
 (ก) เบ้ียประกนัภยัรับ 

 เบ้ียประกนัภยัรับประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัและเบ้ียประกนัภยัต่อรับ 
หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์ท่ียกเลิกและการส่งคืนเบ้ียประกันภัย และปรับปรุงด้วยสํารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 เบ้ียประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถือเป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรม์
ประกันภัย ในกรณีท่ีกรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกินหน่ึงปีจะบันทึกเบ้ียประกันภัยเป็นเบ้ีย
ประกนัภยัรับล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นรายไดต้ามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 เบ้ียประกนัภยัรับต่อถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯไดรั้บใบคาํขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้การเอา
ประกนัภยัต่อจากบริษทัผูเ้อาประกนัภยัต่อ 

 (ข) รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อ 

 รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีไดใ้หบ้ริการ 

 ในกรณีท่ีเป็นค่าจ้างและค่าบําเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อท่ีมีอายุการคุ้มครองเกินหน่ึงปี                  
จะบนัทึกเป็นรายการรอรับรู้เป็นรายได ้โดยทยอยรับรู้ตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

 (ค) ดอกเบ้ียรับและเงินปันผลรับจากเงินลงทุน 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เงินปันผลรับ                
ถือเป็นรายไดเ้ม่ือสิทธิในการรับเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 

 (ง) กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

  กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
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3.2 Financial reporting standards 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 2017) which are effective 

for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards 

were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards 

with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the note to 

financial statements. 

 The management of the Company believes that the revised financial reporting standards will 

not have any significant impact on the 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.  

(b) Fee and commission income from reinsurers 

 Fee and commission income from reinsurers are recognised as income when services 

have been rendered.

 Fee and commission income from reinsurers with coverage periods longer than one 

year are recorded as unearned items and recognised as income over the coverage 

period each year. 

(c) Interest income and dividend on investments 

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate. 

Dividends are recognised when the right to receive payment is established. 

(d) Gain (loss) on investment 

 Gain (loss) on investment is recognised as income or expense on the transaction date. 

(e) Interest income on loan 

 Interest income on loan is recognised as income on an accrual basis, based on the 

amount of principal outstanding. 
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 (จ) ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มื 

  ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งจากยอดเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
(ก) เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อ 

เบ้ียประกนัภยัจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดโ้อนความเส่ียงจากการประกนัภยั
ใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์

สําหรับการเอาประกันภัยต่อท่ีมีอายุการคุม้ครองเกินหน่ึงปี จะบนัทึกเป็นรายการจ่ายล่วงหน้า            
โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารใหค้วามคุม้ครองเป็นรายปี 

(ข) ค่าสินไหมทดแทน 

ค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน
จากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกันภยัต่อ และสําหรับทั้งความเสียหายท่ีไดรั้บ
รายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปี หกัดว้ย
มูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนตามเง่ือนไขในสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงจะ
รับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้ และโดยการประมาณการของ
ฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือ
ไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัต่อตามจาํนวนท่ีไดรั้บแจง้ 

(ค) ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ 

ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จจ่ายสําหรับการรับประกนัภยัที่มีอายกุารคุม้ครองเกินหน่ึงปีจะบนัทึกเป็น
รายการจ่ายล่วงหนา้ โดยทยอยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามอายกุารให้ความคุม้ครองเป็นรายปี 

(ง) ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  

 ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน คือ ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดจากการรับประกนัภยั ทั้งค่าใชจ่้ายทางตรง
และทางออ้ม และใหร้วมถึงเงินสมทบต่าง ๆ โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
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4.2 Expenses recognition 

(a) Premium ceded to reinsurers 

 Premium ceded to reinsurers is recognised as expenses when the insurance risk is 

transferred to another reinsurance company under relevant direct policies. 

 For long-term reinsurance policies with coverage periods longer than one year, ceded 

premium is recorded as prepayment item and recognised as expenses over the 

coverage period each year. 

 (b) Claim expenses 

 Claim expenses consist of claim and loss adjustment expenses of direct insurance 

and reinsurance for both reported claims and not reported claims, and include the 

amounts of the claims, related expenses, and loss adjustments of current and prior 

period incurred during the year, less residual value and other recoveries (if any), and 

claim recovery from reinsurers. 

 Claim recovery from reinsurers is recognised when recording of claim and loss 

adjustment expenses in related reinsurance contract. 

 Claim and loss adjustment expenses of direct insurance are recognised upon receipt 

of the claims advice from the insured, based on the claim notified by the insured and 

estimates made by the Company’s management. The maximum value of claim 

estimated shall not exceed the sum-insured under the relevant policy. 

 Claim and loss adjustment expenses of reinsurance are recognised as expenses when 

the reinsurer places the loss advice with the Company. 

(c) Commission and brokerage expenses 

 Commission and brokerage are expended when incurred. 

 Commission and brokerage paid for policies with coverage periods of longer than one 

year are recorded as prepayment item and recognised as expenses over the coverage 

period each year. 

(d) Other underwriting expenses 

 Other underwriting expenses are other insurance expenses for both direct and indirect 

expenses, including contributions, which are recognised as expenses on accrual 

basis.

(e) Operating expenses 

 Operating expenses are operating expenses, not related to underwriting and claim, 

which are recognised as expenses on accrual basis. 
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(จ) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน  

 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน คือ ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานท่ีไม่เก่ียวกบัการรับประกนัภยัและการ
จดัการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.3 การจัดประเภทสัญญาประกนัภัย 
 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาประกันภยัและสัญญาประกันภยัต่อโดยการพิจารณาลกัษณะของสัญญา

ประกันภยั โดยสัญญาประกันภัย คือ สัญญาซ่ึงผูรั้บประกันภยัรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมี
นัยสําคญัจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง (ผูเ้อาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผูเ้อา
ประกันภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอนท่ีระบุไว  ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อผูเ้อาประกันภยั ในการพิจารณาว่ามีการรับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยสําคญั
หรือไม่นั้นจะพิจารณาจากจาํนวนผลประโยชน์ท่ีจะตอ้งจ่ายกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีรับประกนัภยัเกิดข้ึนกบั
ภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ท่ีรับประกันภยัเกิดข้ึน ซ่ึงหากไม่เขา้เง่ือนไข
ดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจะจดัประเภทสัญญาประกนัภยัดงักล่าวเป็นสัญญาการลงทุน ซ่ึงสัญญาการลงทุน
คือ สญัญาท่ีมีรูปแบบทางกฎหมายเป็นสญัญาประกนัภยัและทาํใหผู้รั้บประกนัภยัมีความเส่ียงทางการเงินแต่
ไม่ไดท้าํให้ผูรั้บประกนัภยัมีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีสําคญั ความเส่ียงทางการเงิน ไดแ้ก่ ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนหรือราคา 

 บริษทัฯจดัประเภทของสัญญาโดยประเมินความสาํคญัของความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเป็นรายสัญญา 
ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแลว้จะยงัคงเป็นสัญญาประกันภัย
ตลอดไปจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดถูกทาํใหส้ิ้นสุดหรือส้ินผลบงัคบั หากสัญญาใดเคยจดัประเภท
เป็นสัญญาการลงทุน ณ วนัเร่ิมต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยในเวลาต่อมาได ้               
หากพบวา่ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ น                 

ท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า และไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ
 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ซ่ึงพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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4.3 Classification of insurance contracts 

  The Company classifies the insurance contract and reinsurance contract based on the 
nature of the contract. An insurance contract is one under which the insurer has accepted 
significant insurance risk from another party by agreeing to compensate the policyholder if a 
specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. 
Determination of whether a significant insurance risk has been accepted is based on 
comparison of the amount of benefit payable under the contract if an insured event occurs 
with the payment obligation if the insured event does not occur. If a contract does not meet 
these criteria, the Company classifies it as an investment contract. Investment contracts are 
insurance contracts in legal form that transfer significant financial risk but not significant 
insurance risk. Financial risk is the risk of a possible future change in interest rate, foreign 
exchange rate and index of price or rates. 

  The Company classifies contracts based on an assessment of the insurance risk at an 
inception of contract on a contract-by-contract basis. Once a contract has been classified as 
an insurance contract, it remains an insurance contract for the remainder of its lifetime, 
unless all rights and obligations are extinguished or expire. If any contract is previously 
classified as an investment contract at an inception date, it can, however, be reclassified as 
insurance contracts after inception if insurance risk becomes significant. 

4.4 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash on hand and at banks, and all highly liquid 
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 
restrictions.

4.5 Premium receivables and allowance for doubtful accounts 

  Premium receivables from direct insurance are stated at net realisable value. The Company 
sets up an allowance for doubtful accounts based on estimated loss that may incur in 
collection of the premium due, on the basis of collection experiences and a review of current 
status of the premium receivables as at the end of reporting period. Increase (decrease) in 
allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 

4.6 Reinsurance assets  

Reinsurance assets consist of insurance reserve refundable from reinsurers which is 
estimated based on the related reinsurance contract of loss reserve and outstanding claim 
in accordance with the law regarding insurance reserve calculation and unearned premium 
reserves.

The Company records allowance for doubtful accounts for estimated loss that may be 
incurred when the circumstances indicate that it may be impaired by considering the inability 
to make collection, taking into account collection experience, aging of receivables, and the 
status of receivables from reinsurers as at the end of reporting period. Increase (decrease) 
in allowance for doubtful accounts is recognised as expenses during the year. 
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4.6 สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 สินทรัพยจ์ากการประกันภัยต่อประกอบด้วยสํารองประกันภัยส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซ่ึง

ประมาณข้ึนโดยอา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่ายตามกฎหมายว่าดว้ยการคาํนวณสาํรองประกนัภยั และสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้
เกิดข้ึนจากการประกนัภยัต่อ 

 บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินไม่ได้ ประสบการณ์การ            
เกบ็เงิน อายขุองหน้ีคงคา้งและตามสถานะปัจจุบนัของบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

4.7 ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อและเจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 
(ก) ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อประกอบดว้ยจาํนวนเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อและเงินวางไว้

จากการประกนัภยัต่อ  

เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัต่อคา้งรับ ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ         
คา้งรับ ค่าสินไหมทดแทนคา้งรับ และรายการคา้งรับอ่ืน ๆ จากบริษทัประกนัภยัต่อ หักค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ บริษทัฯ บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
การเก็บเงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนัของเงินคา้งรับ
จากบริษทัประกนัภยัต่อ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึก
บญัชีเป็นค่าใชจ่้ายระหวา่งปี 

(ข)  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อประกอบดว้ยเงินมดัจาํท่ีบริษทัถือไวจ้ากการเอาประกนัภยัต่อและเงิน          
คา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อ 

เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัประกนัภยัต่อประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืน ๆ ใหก้บั
บริษทัประกนัภยัต่อยกเวน้สาํรองสินไหมทดแทน 

บริษทัฯแสดงรายการประกนัภยัต่อดว้ยยอดสุทธิของกิจการเดียวกนั (ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อหรือ
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) เม่ือเขา้เง่ือนไขการหกักลบทุกขอ้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัฯมีสิทธิตามกฎหมายในการนาํจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินมาหกักลบลบกนั และ 

(2) บริษทัฯตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายชาํระจาํนวนท่ีรับรู้ไวใ้นงบแสดงฐานะการเงินดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ี
จะรับประโยชน์จากสินทรัพยใ์นเวลาเดียวกบัท่ีจ่ายชาํระหน้ีสิน 
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4.7 Receivables from reinsurance contracts and amount due to reinsurers 

(a) Receivables from reinsurance contracts consist of amounts due from reinsurers and 

amounts deposits on reinsurance. 

Amounts due from reinsurers consist of accrued premium ceded, accrued commission 

and brokerage income, claims and various other items receivable from reinsurers less 

allowance for doubtful accounts. The Company records allowance for doubtful 

accounts for estimated loss that may be incurred due to inability to make collection, 

taking into account collection experience and the status of receivables from reinsurers 

as at the end of reporting period. Increase (decrease) in allowance for doubtful 

accounts is recognised as expenses during the year. 

(b) Amounts due to reinsurers consist of amounts withheld on reinsurance and 

reinsurance payable. 

Reinsurance payable consist of reinsurance premiums and other items payable to 

reinsurers, excluding loss reserves. 

The Company presents net of reinsurance to the same entity (receivables from reinsurance 

contracts or amounts due to reinsurers) when the following criteria for offsetting are met. 

(1) The entity has a legal right to offset amounts presented in the statements of financial 

position, and 

(2) The entity intends to receive or pay the net amount recognised in the statements of 

financial position, or to realise the asset at the same time as it pays the liability.  

4.8 Investments in securities 

(a) Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair 

value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be 

recorded in profit or loss when the securities are sold.  

(b) Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to 

maturity, are recorded at amortised cost. The premium/discount on debt securities is 

amortised/accreted by the effective rate method with the amortised/accreted amount 

presented as an adjustment to the interest income. The debt securities are classified 

as held to maturity when the Company has the positive intention and ability to hold 

them to maturity. 

(c) Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as 

other investments, are stated at cost net of allowance for impairment (if any). 

  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.  
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4.8 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
(ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

(ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปีรวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ี
จดัเป็นประเภทท่ีจะถือจนครบกาํหนดเม่ือบริษทัฯมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือไว้
จนครบกาํหนดไถ่ถอน 

(ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงตามราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํการ
สุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอน จะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูก
บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.9 เงินให้กู้ยมืและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

เงินใหกู้ย้ืมแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้กูย้ืมสาํหรับผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยการวิเคราะห์และประเมินความสามารถในการชาํระหน้ี
ของลูกหน้ีแต่ละรายและมูลค่าหลกัประกนัประกอบ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็น
ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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 The weighted average method is used for computation of the cost of investments. 

 In the event the Company reclassifies investments from one type to another, such 

investments will be readjusted to their fair value as at reclassification date.  The difference 

between carrying amount of the investments and the fair value on the date of reclassification 

are recorded in profit or loss or recorded as other components of equity, depending on the 

type of investment that is reclassified.

 On disposal of an investment, the difference between net disposal proceed and the carrying 

amount of the investment is recognised in profit or loss.  

4.9 Loans and allowance for doubtful accounts 

Loans are stated at the net realisable value. The Company accounts for allowance for 

doubtful accounts on the estimated loss that may be incurred in collection based on the 

analysis and assessment debtor’s settlement ability including valuation of collateral on a 

specific account basis. Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts is recognised 

as expenses during the year.

4.10 Property, buildings and equipment and depreciation 

  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). 

  Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the 

straight-line basis over the following estimated useful lives: 

Useful life 

Buildings and building improvements 20 - 50 years 

Furniture, fixtures and office equipment 5 years 

Vehicles 5 years 

  Depreciation is included in determining operating performance. No depreciation is provided 

on land and assets under construction. 

  An item of property, buildings and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on 

disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 
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4.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อายกุารใชง้าน 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 50 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน  5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.11 ค่าความนิยม 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) 
หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะ
รับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.11 Goodwill 

 Goodwill is initially recorded at cost, which equals to the excess of cost of business 

combination over the fair value of the net assets acquired. If the fair value of the net assets 

acquired exceeds the cost of business combination, the excess is immediately recognised 

as gain in the profit or loss. 

 Goodwill is carried at cost less any impairment loss (if any). Goodwill is tested for 

impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be 

impaired. 

 For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is 

allocated to each of the Company’s cash generating units (or group of cash-generating 

units) that are expected to benefit from the synergies of the combination. The Company 

estimates the recoverable amount of each cash-generating unit (or group of cash-

generating units) to which the goodwill relates. Where the recoverable amount of the cash-

generating unit is less than the carrying amount, impairment loss are recognised in profit or 

loss. Impairment loss relating to goodwill cannot be reversed in future periods. 

4.12 Intangible assets and amortisation 

 Intangible assets acquired through business combination are initially recognised at their fair 

value on the date of business acquisition while intangible assets acquired in other cases are 

initially recognised at cost. Following the initial recognition, the intangible assets are carried 

at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment loss (if any). 

 Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset 

may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible 

assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is 

charged to profit or loss. 

 A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

Useful life 

Computer software 5 - 10 years 

Network relationship 15 years 

Customer relationship 15 years 
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4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจําหน่าย 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคา
ทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายใุหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 
ความสมัพนัธ์เครือข่ายธุรกิจ 15 ปี 
ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 15 ปี 

4.13 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ประกอบดว้ยสาํรองค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและสาํรอง

เบ้ียประกนัภยั 

(ก) สาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจาํนวนท่ีจะจ่ายจริง ส่วนสํารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึก
เม่ือไดรั้บการแจง้คาํเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกนัภยัตามจาํนวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดย
การประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ
กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง  

ประมาณการสาํรองสินไหมทดแทนคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยคาํนวณจาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคตสาํหรับ
ความสูญเสียท่ีเกิดข้ึนแลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ี
บริษทัฯไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ได้รับรายงาน และรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหม
ทดแทน และหักมูลค่าซากและการรับคืนอ่ืน ผลต่างของประมาณการสํารองสินไหมทดแทนท่ี
คาํนวณได้สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี จะรับรู้เป็นความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัฯทราบ (Incurred but not reported claims: IBNR) 



2272017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited

8

4.13 Insurance contract liabilities 

 Insurance contract liabilities consist of loss reserves, outstanding claims and unearned 

premium reserves. 

(a) Loss reserves and outstanding claims 

Outstanding claims are recorded at the amount to be actually paid. Loss reserves are 

provided upon receipt of claim advices from the insured based on the claims notified 

by the insured and estimates made by the Company’s management. The maximum 

value of claims estimate shall not exceed the sum-insured of the related insurance 

policies.

Claims reserves were calculated by using an actuarial method based on a best 

estimate of the claims, that are expected to be paid in respect of loss that occurred 

before or as at the reporting date, covering both reported and not reported loss, and 

including claims handling expenses, after deducting salvage values and other 

recoverable values. Differences between the calculated claims reserves and the 

claims already recognised are recorded as incurred but not reported claims (IBNR). 

(b) Unearned premium reserve  

 Premium reserve consists of unearned premium reserve and unexpired risk reserve. 

(1) Unearned premium reserve  

Unearned premium reserve is calculated based on direct premium before 

deducting premium ceded as follows: 

Transportation (cargo), travelling 

accident with coverage periods 

of not over six-months 

- 100% of premium as from the date policy 

is effective, throughout the period of 

insurance coverage

Others - Monthly average basis (the one-twenty 

fourth basis) 

Unearned premium reserve of reinsurance is calculated based on ceded 

premium for reinsurer as the same method with direct insurance that transfer 

insurance risk to reinsurer throughout the period of insurance coverage. 

(2) Unexpired risk reserve 

Unexpired risk reserve is the reserve for the future claims, and related expenses 

that may be incurred in respect of in-force policies. Unexpired risk reserve is set 

aside using an actuarial method, at the best estimate of the claims that are 

expected to be incurred during the remaining period of coverage based on 

historical claims data. 
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(ข) สาํรองเบ้ียประกนัภยั 

  สาํรองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ยสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละสาํรองความเส่ียงภยั
ท่ียงัไม่ส้ินสุด  

(1) สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดค้าํนวณจากเบ้ียประกนัภยัรับก่อนการเอาประกนัภยัต่อ
ดว้ยวิธีการดงัน้ี 

การประกนัภยัขนส่งเฉพาะเท่ียว การประกนั
อุบติัเหตุการเดินทางท่ีมีระยะเวลา 
คุม้ครองไม่เกิน 6 เดือน 

-  ร้อยละร้อยของเบ้ียประกนัภยัรับตั้งแต่วนัท่ี
กรมธรรมป์ระกนัภยัเร่ิมมีผลคุม้ครอง           
ตลอดระยะเวลาท่ีบริษทัฯยงัคงใหค้วาม
คุม้ครองแก่ผูเ้อาประกนัภยั  

การประกนัภยัอ่ืน  -  วิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการเอาประกนัภยัต่อคาํนวณจากเบ้ียประกนัภยัจ่าย
จากการเอาประกนัภยัต่อดว้ยวิธีการเช่นเดียวกบักรมธรรมป์ระกนัภยัตรงท่ีไดโ้อนความเส่ียงจาก
การประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตลอดอายขุองสญัญากรมธรรม ์

(2) สาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

สํารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจาํนวนเงินท่ีบริษทัฯจัดสรรไวเ้พื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตสาํหรับการประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู ่
ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯใช้การประมาณการท่ีดีท่ีสุดของ             
ค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจากขอ้มูล           
ในอดีต 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะเปรียบเทียบมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด
กบัสาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้หากมูลค่าของสาํรองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดสูงกวา่
สํารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้บริษทัฯจะรับรู้ส่วนต่างและแสดงรายการสํารองความ
เส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดในงบการเงิน 
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At the end of reporting period, the Company compares the amounts of unexpired risk 

reserve with unearned premium reserve, and if unexpired risk reserve is higher than 

unearned premium reserve, the difference is recognised and the unexpired risk 

reserve is presented in the financial statements. 

4.14 Employee benefit  

  Short-term employee benefits 

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as 

expenses when incurred. 

Post-employment benefits 

Defined contribution plan 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s asset is held in a 

separate trust fund and the Company’s contribution is recognised as expenses when 

incurred.

Defined benefit plan 

The Company has obligation in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats the severance payment 

obligation as a defined benefit plan. 

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques, 

using the projected unit credit method. 

Actuarial gain or loss arising from post-employment benefits are recognised immediately in 

other comprehensive income. 

4.15 Income tax 

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

Current tax 

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the 

taxation authorities, based on taxable profit determined in accordance with tax legislation. 

Deferred tax 

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets 

and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax 

rates enacted at the end of the reporting period.  
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4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  
บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯ
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานคาํนวณโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ
การไว ้(Projected Unit Credit Method)  

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.15 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ

จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช ้          
หกัภาษี 
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The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it 

recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences to the extent that it is 

probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 

differences can be utilised. 

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred 

tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be 

available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

The Company records deferred tax directly to equity if the tax related to items that are 

recorded directly to equity. 

4.16 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of 

the property, buildings and equipment and other intangible assets whenever events or 

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. The Company also 

carries out annual impairment reviews in respect of goodwill. An impairment loss is 

recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair 

value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining 

value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 

pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money 

and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate 

valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, 

based on information available, reflects the amount that the Company could obtain from the 

disposal of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, 

after deducting the costs of disposal. 

  An impairment loss is recognised in profit or loss. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment loss may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the 

asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if 

there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable 

amount since the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of 

the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying 

amount that would have been determined had no impairment loss been recognised for the 

asset in prior years. Such reversal is recognised in profit or loss. 
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 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการประเมิน
การดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บ
จากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจ
ในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
นั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ี
ใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควร
จะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.17 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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4.17 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. 

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. 
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4.18 เงินตราต่างประเทศ 
 งบการเงินแสดงเป็นสกลุเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน             
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.19 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ               

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันยงัหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ
บริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.20  การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้น โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายติุธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยในงบการเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแบ่งออกเป็น
สามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชร้าคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่างลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายุติธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ
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 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. 

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.
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4.21 ประมาณการหนีสิ้น 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ              
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น  
 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา

ว่าบริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่           
โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

5.2 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ           

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้  

5.3 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ม่ือฝ่ายบริหารพิจารณาว่าเงินลงทุนดงักล่าวมี 

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

5.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสมัพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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5.3 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. 

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.  
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5.5 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจาํเป็นตอ้งประมาณอายกุารให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบ

การดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น ๆ 

5.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง
ชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้             
รอการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละ
ช่วงเวลา 

5.8 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯตอ้งประมาณการสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย
โดยแยกพิจารณาสองส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษทัฯไดรั้บรายงานความเสียหาย
แลว้ และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแลว้แต่บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บรายงาน (Incurred but not reported claim - 
IBNR) ซ่ึงตอ้งใชว้ิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการประมาณการ โดยขอ้สมมติหลกั
ท่ีใชใ้นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดงักล่าวอา้งอิงจากประสบการณ์ในอดีต ซ่ึงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน การจ่ายชาํระค่าสินไหมทดแทน ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย จาํนวนคร้ังของ
ค่าสินไหม เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม การประมาณการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงสะทอ้นถึง
การประมาณการอยา่งดีท่ีสุดในขณะนั้นซ่ึงเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจริงจึง
อาจแตกต่างกบัท่ีไดป้ระมาณการไว ้
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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.  

6. Cash and cash equivalents

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Cash 678,872 651,872 

Deposits at banks with no fixed maturity date 383,263,878 335,865,042 

Deposits at banks with fixed maturity date 50,000,000 2,581,960 

Cash and cash equivalents 433,942,750 339,098,874 
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5.9 สํารองความเส่ียงภัยทีไ่ม่ส้ินสุด 
สาํรองประกนัภยัสาํหรับความเส่ียงภยัท่ีไม่ส้ินสุดคาํนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชก้าร
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระในระยะเวลาเอา
ประกนัท่ีเหลืออยู ่ซ่ึงการประมาณเงินสาํรองดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีตและประมาณการอยา่งดีท่ีสุด ณ ขณะนั้น 

5.10 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.11 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                   

การประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจะไม่เกินกว่าจาํนวนท่ีได้
บนัทึกไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559 
เงินสด 678,872 651,872 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กาํหนดระยะเวลาจ่ายคืน 383,263,878 335,865,042 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ินกาํหนดระยะเวลา 50,000,000 2,581,960 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433,942,750 339,098,874 
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7. Premium receivables

 The balances of premium receivables which due from direct insurance as at 31 December 

2017 and 2016 are classified by aging from the maturity date under the stipulated law of the 

premium collection as follows:

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Not yet due 1,238,938,838 1,247,947,901 

Not over 30 days 168,915,086 150,404,541 

Over 30 days to 60 days 73,427,374 67,236,511 

Over 60 days to 90 days 39,779,704 30,500,622 

Over 90 days to 1 year 29,202,929 52,670,515 

Over 1 year 7,629,857 13,209,587 

Total 1,557,893,788 1,561,969,677 

Less: Allowance for doubtful accounts (18,634,722) (13,164,963) 

Premium receivables, net 1,539,259,066 1,548,804,714 

 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.

8. Reinsurance assets 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Insurance recoverable from insurance companies   

- Loss reserves  1,809,748,928 1,778,633,939 

- Unearned premium reserves 2,537,787,745 2,618,664,956 

Less: Allowance for doubtful accounts (10,083,955) (15,088,782) 

Reinsurance assets, net 4,337,452,718 4,382,210,113 
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7. เบีย้ประกนัภัยค้างรับ 

 ยอดคงเหลือของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 
จาํแนกอายุตามเงินตน้ท่ีคา้งชาํระนบัตั้งแต่วนัครบกาํหนดชาํระตามกฎหมายว่าดว้ยการเก็บเบ้ียประกนัภยั
แสดงดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 1,238,938,838 1,247,947,901 
คา้งรับไม่เกิน 30 วนั 168,915,086 150,404,541 
คา้งรับเกินกวา่ 30 - 60 วนั 73,427,374 67,236,511 
คา้งรับเกินกวา่ 60 - 90 วนั 39,779,704 30,500,622 
คา้งรับเกินกวา่ 90 วนั - 1 ปี 29,202,929 52,670,515 
คา้งรับเกินกวา่ 1 ปี 7,629,857 13,209,587 
รวม 1,557,893,788 1,561,969,677 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (18,634,722) (13,164,963) 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับสุทธิ 1,539,259,066 1,548,804,714 

 ฝ่ายบริหารจดัการเบ้ียประกนัภยัเป็นผูรั้บผิดชอบในการทวงถามและติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ รายงาน
สรุปเบ้ียประกนัภยัคา้งชาํระพร้อมรายละเอียดกรมธรรมป์ระกนัภยั กาํหนดเวลาการชาํระเบ้ียประกนัภยัและ
จาํนวนท่ีคา้งชาํระจะถูกจดัส่งให้ผูเ้อาประกนั ตวัแทนและนายหน้าเป็นการล่วงหน้าในแต่ละเดือน เบ้ีย
ประกนัภยัท่ีถึงกาํหนดชาํระและจาํนวนท่ีคา้งชาํระนานจะถูกติดตามทวงถามในทนัทีเพื่อให้จ่ายชาํระตรง
ตามกาํหนด บริษทัฯประเมินค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามประมาณการเบ้ียประกนัภยัคา้งรับท่ีคาดว่าจะเก็บ
เงินไม่ได ้ซ่ึงพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต ประกอบกบัการพิจารณาหน้ีคงคา้ง 

8. สินทรัพย์จากการประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
สาํรองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากบริษทัประกนัภยัต่อ   

- สาํรองสินไหมทดแทน 1,809,748,928 1,778,633,939 
- สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 2,537,787,745 2,618,664,956 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (10,083,955) (15,088,782) 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อสุทธิ 4,337,452,718 4,382,210,113 
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9. Receivables from reinsurance contracts 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Amounts deposit on reinsurance - 267,638 

Amounts due from reinsurers 359,822,671 815,818,198 

Less: Allowance for doubtful accounts (1,302,920) (126,209,950) 

Receivables from reinsurance contract, net 358,519,751 689,875,886 

The balance of amounts due from reinsurers as at 31 December 2017 and 2016 are 

classified by aging as follows:

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Not yet due 270,675,623 494,841,897 

Not over 1 year 73,487,657 262,270,761 

Over 1 year to 2 years 5,295,759 51,690,540 

Over 2 years 10,363,632 7,015,000 

Total 359,822,671 815,818,198 

Less: Allowance for doubtful accounts (1,302,920) (126,209,950) 

Amounts due from reinsurers, net 358,519,751 689,608,248 
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9. ลูกหนีจ้ากสัญญาประกนัภัยต่อ 
 (หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
เงินวางไวจ้ากการประกนัภยัต่อ - 267,638 
เงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ 359,822,671 815,818,198 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,302,920) (126,209,950) 
ลูกหน้ีจากสญัญาประกนัภยัต่อสุทธิ 358,519,751 689,875,886 

ยอดคงเหลือของเงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จาํแนกอายตุาม
เงินตน้ท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
  2560 2559 
ยงัไม่ถึงกาํหนดรับชาํระ 270,675,623 494,841,897 
คา้งรับไม่เกิน 1 ปี 73,487,657 262,270,761 
คา้งรับเกินกวา่ 1 - 2 ปี 5,295,759 51,690,540 
คา้งรับเกินกวา่ 2 ปี 10,363,632 7,015,000 
รวม 359,822,671 815,818,198 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,302,920) (126,209,950) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อสุทธิ 358,519,751 689,608,248 
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10. Investments in securities 

10.1 Classified by type of investments

(Unit: Baht) 

2017 2016 

 Cost/  Cost/  

Amortised cost Fair value Amortised cost Fair value

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise 

securities 636,651,552 639,060,700 865,891,647 869,002,911 

Private debt securities 2,736,859,090 2,777,402,982 2,532,286,907 2,548,024,034 

Equity securities 1,619,163,236 1,567,207,817 1,242,972,672 1,176,531,234 

Mutual funds 2,298,935,248 2,306,577,835 2,275,686,200 2,252,898,708 

Warrants - - 58,126 1,643,372

Total 7,291,609,126 7,290,249,334 6,916,895,552 6,848,100,259

Less: Unrealised losses (1,359,792) - (68,795,293) -

Total available-for-sale investments 7,290,249,334 7,290,249,334 6,848,100,259 6,848,100,259

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise 

securities 2,366,973,486  2,301,234,155  

Private debt securities 443,661,715  367,495,891  

Deposits at financial institutions which 

matured over 3 months 560,309,339 840,541,083

Total held-to-maturity investments 3,370,944,540 3,509,271,129

Other investments     

Equity securities 77,420,982  77,420,982  

Less: Allowance for impairment (22,389,246) (21,336,343)

Total other investments, net 55,031,736 56,084,639

    

Total investments in securities, net 10,716,225,610 10,413,456,027
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10. เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 
10.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
 ราคาทุน/  ราคาทุน/  
 ราคาทุน          

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
ราคาทุน          

ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 636,651,552 639,060,700 865,891,647 869,002,911 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,736,859,090 2,777,402,982 2,532,286,907 2,548,024,034 
ตราสารทุน 1,619,163,236 1,567,207,817 1,242,972,672 1,176,531,234 
กองทุนรวม 2,298,935,248 2,306,577,835 2,275,686,200 2,252,898,708 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 58,126 1,643,372 
รวม 7,291,609,126 7,290,249,334 6,916,895,552 6,848,100,259 
หกั: ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,359,792) - (68,795,293) - 
รวมเงินลงทุนเผือ่ขาย 7,290,249,334 7,290,249,334 6,848,100,259 6,848,100,259 
เงนิลงทุนทีจ่ะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,366,973,486  2,301,234,155  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 443,661,715  367,495,891  
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบกาํหนด         
เกินกวา่ 3 เดือน 560,309,339  840,541,083  

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 3,370,944,540  3,509,271,129  
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 77,420,982  77,420,982  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (22,389,246)  (21,336,343)  
รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 55,031,736  56,084,639  
     
รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย์สุทธิ 10,716,225,610  10,413,456,027  
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10.2 Classified by remaining period of debt securities 

(Unit: Baht) 

2017 

Period to maturity 

Within 1 year >1 - 5 years Over 5 years Total 

Available-for-sale investments     

Government and state enterprise  

securities     

Government securities 314,978,709 109,804,577 - 424,783,286 

State enterprise securities 110,840,176 101,028,090 - 211,868,266 

Total 425,818,885 210,832,667 - 636,651,552 

 Add: Unrealised gain  1,521,009 888,139 - 2,409,148 

Total 427,339,894 211,720,806 - 639,060,700 

Private enterprise securities     

Debentures 347,244,074 2,292,177,112 97,437,904 2,736,859,090 

Add: Unrealised gain 2,067,969 33,951,668 4,524,255 40,543,892 

Total 349,312,043 2,326,128,780 101,962,159 2,777,402,982 

Total available-for-sale investments 776,651,937 2,537,849,586 101,962,159 3,416,463,682 

Held-to-maturity investments     

Government and state enterprise  

securities 

    

Government securities 335,343,970 756,927,690 478,689,638 1,570,961,298 

State enterprise securities - 314,841,082 176,012,889 490,853,971 

Saving lottery 133,413,987 171,744,230 - 305,158,217 

Total 468,757,957 1,243,513,002 654,702,527 2,366,973,486 

Private enterprise securities     

Debentures 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

Total 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

Deposits at financial institutions               

- maturity over 3 months     

Deposits at financial institutions 560,309,339 - - 560,309,339 

Total  560,309,339 - - 560,309,339 

Total held-to-maturity investments 1,039,037,013 1,484,794,373 847,113,154 3,370,944,540 

Total investments in debt securities, net 1,815,688,950 4,022,643,959 949,075,313 6,787,408,222 
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10.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลอืของตราสารหนี ้
 (หน่วย: บาท) 

 2560 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 314,978,709 109,804,577 - 424,783,286 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ 110,840,176 101,028,090 - 211,868,266 
รวม 425,818,885 210,832,667 - 636,651,552 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,521,009 888,139 - 2,409,148 
รวม 427,339,894 211,720,806 - 639,060,700 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 347,244,074 2,292,177,112 97,437,904 2,736,859,090 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 2,067,969 33,951,668 4,524,255 40,543,892 
รวม 349,312,043 2,326,128,780 101,962,159 2,777,402,982 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 776,651,937 2,537,849,586 101,962,159 3,416,463,682 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
พนัธบตัรรัฐบาลไทย 335,343,970 756,927,690 478,689,638 1,570,961,298 
พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ - 314,841,082 176,012,889 490,853,971 
สลากออมทรัพย ์ 133,413,987 171,744,230 - 305,158,217 
รวม 468,757,957 1,243,513,002 654,702,527 2,366,973,486 

หลกัทรัพย์เอกชน     
หุน้กู ้ 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 
รวม 9,969,717 241,281,371 192,410,627 443,661,715 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 560,309,339 - - 560,309,339 
รวม 560,309,339 - - 560,309,339 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 1,039,037,013 1,484,794,373 847,113,154 3,370,944,540 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 1,815,688,950 4,022,643,959 949,075,313 6,787,408,222 
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(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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  (หน่วย: บาท) 
 2559 
 ครบกาํหนด 
 ภายใน 1 ปี >1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
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: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 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: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 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 

รวมเงนิลงทุนเผือ่ขาย 920,892,742 2,403,037,142 93,097,061 3,417,026,945 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด     
หลกัทรัพย์รัฐบาลและรัฐวสิาหกจิ     
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 

เงนิฝากสถาบันการเงนิที่ครบกาํหนดเกนิกว่า 3 เดอืน     
เงินฝากสถาบนัการเงิน 840,541,083 - - 840,541,083 
รวม 840,541,083 - - 840,541,083 

รวมเงนิลงทุนที่จะถือจนครบกาํหนด 984,793,871 1,811,098,752 713,378,506 3,509,271,129 
รวมเงนิลงทุนในตราสารหนีสุ้ทธิ 1,905,686,613 4,214,135,894 806,475,567 6,926,298,074 
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10.3 Other components of equity - revaluation deficit from investments 
(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2017 2016 

Balance - beginning of the year (55,036,234) (189,283,986) 

Change during the year   

Unrealised gain during the year 196,480,536 280,159,260 

Realised gain included in profit or loss (129,045,035) (112,349,571) 

Other comprehensive income  67,435,501 167,809,689 

Related income tax  (13,487,100) (33,561,937) 

Net comprehensive income for the year 53,948,401 134,247,752 

Balance - end of the year (1,087,833) (55,036,234) 

10.4 Investment income 

During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company has investment income 

as follow. 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Interest income from debt securities 178,631,652 175,799,566 

Dividend income from equity securities 173,393,676 153,568,394 

Other investment income 19,885,502 25,835,118 

Expense on investment (1,915,890) (1,910,536) 

Net investment income 369,994,940 353,292,542 

10.5 Investments subject to restriction  

 As at 31 December 2017, fixed deposits amounting to Baht 23.9 million (2016: Baht 17.0 

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.
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10.3 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ - ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 

ยอดคงเหลือตน้ปี (55,036,234) (189,283,986) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงระหวา่งปี 196,480,536 280,159,260 
กาํไรท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (129,045,035) (112,349,571) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  67,435,501 167,809,689 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (13,487,100) (33,561,937) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปี - สุทธิ  53,948,401 134,247,752 

ยอดคงเหลือปลายปี (1,087,833) (55,036,234) 

10.4 รายได้จากการลงทุน 
 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีรายไดจ้ากการลงทุนดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ดอกเบ้ียรับจากตราสารหน้ี 178,631,652 175,799,566 
เงินปันผลรับจากตราสารทุน 173,393,676 153,568,394 
รายไดจ้ากการลงทุนอ่ืน 19,885,502 25,835,118 
ค่าใชจ่้ายในการลงทุน (1,915,890) (1,910,536) 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 369,994,940 353,292,542 

10.5 เงินลงทุนทีต่ดิภาระผูกพนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจาํส่วนหน่ึงจาํนวนประมาณ 23.9 ลา้นบาท (2559: 17.0 ลา้นบาท)                

มีขอ้จาํกดัในการใช ้ทั้งน้ีเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี พนัธบตัรและหุ้นกูอี้กส่วนหน่ึงไดน้าํไปวางไวก้บันายทะเบียนสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 นอกจากน้ี เงินลงทุนใน
ตราสารทุนส่วนหน่ึงไดน้าํไปใหย้มืภายใตส้ญัญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยต์ามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 19 
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11. Loans 

 As at 31 December 2017 and 2016, loans and accrued interest aged by overdue principal 
and accrued interest are as follows:

(Unit: Baht) 
2017 

Mortgage loans Other loans Total 

Outstanding period Principal Interest Principal Interest Principal Interest Total 

Not yet due 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

Loans and accrued interest, net 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

(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 

 The above loans included loans provided to employees under the staff benefit plan. In case 

of personal guarantee, the loans are limited not exceed 10 times of salary and not over Baht 

300,000, and in case of secured assets, the loans are limited not exceed 80% of the value of 

secured assets. Interest is charged at 3.3% - 8.0% per annum. As at 31 December 2017, 

loans to employees are Baht 11.6 million (2016: Baht 12.7 million).



254 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

22 

11. เงินให้กู้ยมื 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกอายุตามเงินตน้
และดอกเบ้ียท่ีคา้งชาํระแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2560 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 3,292,611 - 8,880,689 - 12,173,300 - 12,173,300 

(หน่วย: บาท) 
 2559 

 
เงินใหกู้ย้มืโดยมีทรัพยสิ์น

จาํนองเป็นประกนั เงินใหกู้ย้มือ่ืน ๆ รวม 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย เงินตน้ ดอกเบ้ีย รวม 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 6,668,884 - 6,873,949 - 13,542,833 - 13,542,833 

 เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวรวมเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานภายใตโ้ครงการสวสัดิการ โดยกาํหนดวงเงินกูย้มืกรณีบุคคล
คํ้าประกนัไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน 300,000 บาท และกรณีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัไม่เกินร้อยละ 
80 ของราคาประเมินหลกัทรัพยท่ี์ค ํ้าประกนั ดอกเบ้ียคิดในอตัราร้อยละ 3.3 - 8.0 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานมีจาํนวนเงิน 11.6 ลา้นบาท (2559: 12.7 ลา้นบาท) 
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12. Property, buildings and equipment 

(Unit: Baht) 

Land 

Buildings and 

building

improvements 

Furniture,

fixtures and

office equipment Vehicles 

Assets under 

construction Total 

Cost       

1 January 2016 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 

Additions 231,932 41,851,453 14,304,790 4,771,150 82,106,466 143,265,791 

Transfer / Adjustment 2,529,757 64,085,081 15,137,809 - (81,752,647) - 

Write-off - - (52,850) (561,700) - (614,550) 

31 December 2017 96,159,139 710,889,713 355,804,792 20,650,949 1,978,672 1,185,483,265 

Accumulated depreciation      

1 January 2016 - 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 

Depreciation charge - 37,031,747 20,690,425 1,959,142 - 59,681,314 

Write-off - - (29,805) (561,699) - (591,504) 

31 December 2017 - 276,408,195 287,077,549 12,716,197 - 576,201,941 

Net book value       

31 December 2016 93,397,450 365,576,731 59,998,114 5,122,745 1,624,853 525,719,893 

31 December 2017 96,159,139 434,481,518 68,727,243 7,934,752 1,978,672 609,281,324 

Depreciation for the year      

2016      48,624,238 

2017      59,681,314 

 As at 31 December 2017, 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 241.1 million (2016: Baht 233.9 million). 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: บาท) 

  อาคารและ 
เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง  สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2559 88,310,173 390,517,645 318,718,462 16,691,599 119,742,627 933,980,506 
ซ้ือเพ่ิม 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 
ซ้ือเพ่ิม 231,932 41,851,453 14,304,790 4,771,150 82,106,466 143,265,791 
โอน / ปรับปรุงรายการ 2,529,757 64,085,081 15,137,809 - (81,752,647) - 
ตดับญัชี - - (52,850) (561,700) - (614,550) 
31 ธนัวาคม 2560 96,159,139 710,889,713 355,804,792 20,650,949 1,978,672 1,185,483,265 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2559 - 209,073,331 253,497,402 12,602,074 - 475,172,807 
ค่าเส่ือมราคา - 30,376,122 16,727,341 1,520,775 - 48,624,238 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีตดับญัชี - (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 
ค่าเส่ือมราคา - 37,031,747 20,690,425 1,959,142 - 59,681,314 
ค่าเส่ือมราคาสะสม
สาํหรับส่วนท่ีตดับญัชี - - (29,805) (561,699) - (591,504) 

31 ธนัวาคม 2560 - 276,408,195 287,077,549 12,716,197 - 576,201,941 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
31 ธนัวาคม 2559 93,397,450 365,576,731 59,998,114 5,122,745 1,624,853 525,719,893 
31 ธนัวาคม 2560 96,159,139 434,481,518 68,727,243 7,934,752 1,978,672 609,281,324 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
2559      48,624,238 
2560      59,681,314 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งติดตั้ งและอุปกรณ์
สาํนกังาน และยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ 241.1 ลา้นบาท (2559: 233.9 ลา้นบาท) 
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13. Intangible assets 

(Unit: Baht)

Computer 

software 

Network 

relationship 

Customer

relationship 

Computer 

software in 

progress Total 

Cost      

1 January 2016 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 

Additions 1,504,847 - - 982,312 2,487,159 

Transfer / Adjustment 5,438,269 - - (5,190,061) 248,208 

Write-off (40,320) - - (294,105) (334,425) 

31 December 2017 92,533,371 113,054,853 18,700,000 - 224,288,224 

Accumulated amortisation     

1 January 2016 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 

Amortisation charge 7,666,269 7,536,990 1,246,667 - 16,449,926 

31 December 2017 65,686,643 71,921,471 11,896,274 - 149,504,388 

Net book value 

31 December 2016 27,610,201 48,670,372 8,050,393 4,501,854 88,832,820 

31 December 2017 26,846,728 41,133,382 6,803,726 - 74,783,836 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

ความสมัพนัธ์
เครือข่ายธุรกิจ 

ความสมัพนัธ์   
กบัลูกคา้ 

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหวา่งพฒันา รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2559 77,624,061 113,054,853 18,700,000 4,382,385 213,761,299 
ซ้ือเพ่ิม 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 
ซ้ือเพ่ิม 1,504,847 - - 982,312 2,487,159 
โอน / ปรับปรุงรายการ 5,438,269 - - (5,190,061) 248,208 
ตดัจาํหน่าย (40,320) - - (294,105) (334,425) 
31 ธนัวาคม 2560 92,533,371 113,054,853 18,700,000 - 224,288,224 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2559 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 
ค่าตดัจาํหน่าย 7,666,269 7,536,990 1,246,667 - 16,449,926 
31 ธนัวาคม 2560 65,686,643 71,921,471 11,896,274 - 149,504,388 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2559 27,610,201 48,670,372 8,050,393 4,501,854 88,832,820 

31 ธนัวาคม 2560 26,846,728 41,133,382 6,803,726 - 74,783,836 
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14.    Deferred tax assets/liabilities and income tax 

As at 31 December 2017 and 2016, 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 

2017 2016 2017 2016 

Deferred tax assets 

Premium reserves 109,881,791 113,324,983 (3,443,192) (4,209,906) 

Loss reserves 227,284,464 263,187,697 (35,903,233) 13,014,716 

Provision for loss incurred but not yet reported  52,664,174 24,243,763 28,420,411 (1,925,608) 

Employee benefit obligations 41,338,628 32,576,181 4,527,854 3,561,071 

Allowance for doubtful accounts 3,726,943 3,515,004 211,940 (846,987) 

Allowance for impairment of investments 4,477,849 4,267,269 210,580 35,606 

Unrealised loss on change in value of investments 

- available-for-sale investments 271,959 13,759,059 

Total 439,645,808 454,873,956 

Deferred tax liabilities  

Difference between accounting and taxation 

relating to depreciation expenses 158,986 193,986 35,000 35,000 

Total 158,986 193,986 

Deferred tax assets - net 439,486,822 454,679,970 

Change in deferred tax assets or liabilities   (5,940,640) 9,663,892 

Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as 
follows:

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Current income tax: 

Current income tax charge for the year 122,493,682 188,312,696 

Adjustment in respect of current income tax                            

of previous year 361,881 (26,635,096) 

Deferred tax: 

Deferred tax on temporary differences   5,940,640 (9,663,892) 

Income tax expenses reported in the statement                      

of comprehensive income 128,796,203 152,013,708 
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14. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: บาท) 
 

31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้            

รอการตดับญัชีท่ีรับรู้เขา้ส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
สาํรองเบ้ียประกนัภยั 109,881,791 113,324,983 (3,443,192) (4,209,906) 
สาํรองค่าสินไหมทดแทน 227,284,464 263,187,697 (35,903,233) 13,014,716 
สาํรองค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่บริษทัฯ 
ยงัไม่ไดรั้บรายงาน  52,664,174 24,243,763 28,420,411 (1,925,608) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 41,338,628 32,576,181 4,527,854 3,561,071 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 3,726,943 3,515,004 211,940 (846,987) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน 4,477,849 4,267,269 210,580 35,606 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 

- หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 271,959 13,759,059   
รวม 439,645,808 454,873,956   
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลต่างของค่าเส่ือมราคาท่ีบนัทึกบญัชีกบัท่ีใช้
เป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 158,986 193,986 35,000 35,000 

รวม 158,986 193,986   
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 439,486,822 454,679,970   
ส่วนเปล่ียนแปลงในสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี   (5,940,640) 9,663,892 
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The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for 

the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Deferred tax relating to:    

Gain on change in value of available-for-sale investments (13,487,100) (33,561,937) 

Actuarial loss 4,234,593 1,135,144 

(9,252,507) (32,426,793) 

The reconciliation between accounting profit and income tax expenses for the year ended      

31 December 2017 and 2016 are shown below. 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Accounting profit before income tax 747,237,674 785,235,874 

Applicable tax rate 20% 20% 

Accounting profit before tax multiplied by applicable tax rate 149,447,535 157,047,175 

Adjustment in respect of current income tax of                     

previous year 361,881 (26,635,096) 

Tax effect of:   

Exempted income (17,435,205) (19,143,631) 

Non-deductible expenses (3,578,008) 40,745,260 

Income tax expenses reported in the statement                     

of comprehensive income 128,796,203 152,013,708 

15. Other assets 
(Unit: Baht) 

2017 2016 

Other receivables 124,040,812 114,024,266 

Less: Allowance for doubtful accounts (23,689,613) (27,947,573) 

Other receivables - net 100,351,199 86,076,693 

Commission prepayments 278,192,570 302,919,605 

Deposits 79,582,755 91,045,779 

Receivables of securities sold 54,192,066 6,178,932 

Input tax not due 10,608,093 14,238,497 

Prepaid expenses 18,298,810 21,019,484 

Others 18,319,745 48,682,136 

Total 559,545,238 570,161,126 
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 122,493,682 188,312,696 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 361,881 (26,635,096) 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 5,940,640 (9,663,892) 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 128,796,203 152,013,708 

 จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั:                                                     
 ผลกาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย (13,487,100) (33,561,937) 
 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,234,593 1,135,144 
 (9,252,507) (32,426,793) 

 รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี                    
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 747,237,674 785,235,874 
อตัราภาษีเงินได ้ 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดคู้ณอตัราภาษี 149,447,535 157,047,175 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน 361,881 (26,635,096) 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี (17,435,205) (19,143,631) 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม (3,578,008) 40,745,260 
ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 128,796,203 152,013,708 
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16. Insurance contract liabilities  

(Unit: Baht) 

2017 

Insurance 

contract liabilities 

Liabilities on 

reinsurance Net 

Loss reserves     

- Claims incurred and reported 2,477,725,196 (1,331,218,924) 1,146,506,272 

- Claims incurred but not reported 731,766,920 (468,446,049) 263,320,871 

Unearned premium reserves 5,866,304,626 (2,537,787,745) 3,328,516,881 

Total 9,075,796,742 (4,337,452,718) 4,738,344,024 

(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 

During the years 2017 and 2016, 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 

2017 2016 

Balance - beginning of the year 3,215,791,239 3,607,292,412 

Claim expenses for the year 7,165,818,624 7,183,488,087 

Change in loss reserves (69,279,553) (546,941,944) 

Change in assumption 144,736,701 (7,787,384) 

Claim expenses paid during the year (7,247,574,895) (7,020,259,932) 

Balance - end of the year 3,209,492,116 3,215,791,239 

As at 31 December 2017, the Company had loss reserves and outstanding claims under 

reinsurance contracts of Baht 66.3 million (2016: Baht 67.9 million).
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15. สินทรัพย์อืน่ 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

ลูกหน้ีอ่ืน 124,040,812 114,024,266 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (23,689,613) (27,947,573) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 100,351,199 86,076,693 
ค่านายหนา้จ่ายล่วงหนา้  278,192,570 302,919,605 
เงินมดัจาํ 79,582,755 91,045,779 
ลูกหน้ีจากการขายหลกัทรัพย ์ 54,192,066 6,178,932 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 10,608,093 14,238,497 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 18,298,810 21,019,484 
อ่ืน ๆ 18,319,745 48,682,136 
รวม 559,545,238 570,161,126 

16. หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย  
(หน่วย: บาท) 

 2560 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 2,477,725,196 (1,331,218,924) 1,146,506,272 
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 731,766,920 (468,446,049) 263,320,871 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 5,866,304,626 (2,537,787,745) 3,328,516,881 
รวม 9,075,796,742 (4,337,452,718) 4,738,344,024 

(หน่วย: บาท) 
 2559 

 
หน้ีสินตามสัญญา

ประกนัภยั 
หน้ีสินส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรองค่าสินไหมทดแทน    
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 3,032,012,035 (1,700,984,767) 1,331,027,268 
-    ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 183,779,204 (62,560,390) 121,218,814 

สาํรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 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 
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16.2 Claims development table 

(a) Gross claims table 
(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year  11,297.1 2,037.8 2,986.9 3,501.7 4,712.1 5,340.3 6,298.3 6,053.6  

 - Next one year  12,278.1 2,300.0 3,012.9 3,549.1 4,898.0 5,573.2 6,613.5   

 - Next two years 11,974.3 2,024.0 2,890.4 3,483.4 4,804.1 5,558.5    

 - Next three years 11,938.6 2,008.6 2,889.0 3,472.8 4,781.1     

 - Next four years 11,930.8 1,998.6 2,884.8 3,467.0      

 - Next five years 11,937.9 1,998.1 2,885.2       

 - Next six years 11,911.5 1,998.0 

Cumulative claim estimates 12,100.0 1,998.0 2,884.3 3,464.7 4,760.9 5,733.5 6,535.8 6,377.7 43,854.9 

Cumulative payment to date (11,761.6) (1,988.6) (2,869.2) (3,456.0) (4,735.8) (5,469.0) (6,375.9) (4,269.3) (40,925.4) 

Others 137.6 32.7 0.5 0.4 1.5 2.9 7.7 96.7 280.0 

Total gross loss reserves 476.0 42.1 15.6 9.1 26.6 267.4 167.6 2,205.1 3,209.5 

(b) Net claims table 
(Unit: Million Baht) 

Accident year / Reporting year 

Prior year 

2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Claim estimates:  

 - as at accident year  7,815.9 1,712.2 2,387.3 2,492.7 2,464.5 2,842.5 3,408.7 3,458.5  

 - Next one year  8,208.8 1,717.3 2,396.9 2,520.5 2,535.2 2,875.5 3,578.5   

 - Next two years 7,995.4 1,701.4 2,336.2 2,488.7 2,490.8 2,858.3    

 - Next three years 7,974.9 1,688.7 2,336.9 2,483.4 2,484.6     

 - Next four years 7,958.3 1,686.7 2,334.8 2,485.8      

 - Next five years 7,951.6 1,685.9 2,335.2       

 - Next six years 7,945.6 1,685.6 

Cumulative claim estimates 7,999.6 1,683.6 2,323.6 2,485.8 2,482.0 2,866.5 3,560.1 3,602.2 27,003.4 

Cumulative payment to date (7,908.4) (1,678.1) (2,322.1) (2,481.5) (2,474.9) (2,845.6) (3,503.6) (2,542.0) (25,756.2) 

Others 70.7 5.6 0.5 0.4 1.5 2.9 7.7 73.3 162.6 

Total net loss reserves 161.9 11.1 2.0 4.7 8.6 23.8 64.2 1,133.5 1,409.8 

16.3 Unearned premium reserves
(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2017 2016 

Balance - beginning of the year 5,967,057,544 5,553,423,687 

Premium written for the year 12,321,256,759 12,407,162,181 

Premium earned for the current year (12,422,009,677) (11,993,528,324) 

Balance - end of the year 5,866,304,626 5,967,057,544 
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ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาประกนัภยัต่อเพื่อเป็นการบริหารความ
เส่ียงจากการรับประกนัภยั ถึงแมว้า่ฝ่ายบริหารจะบริหารความเส่ียงโดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิ
จากการรับประกนัภยั ฝ่ายบริหารยงัจาํเป็นตอ้งเปิดเผยภาระหน้ีสินตามสัญญาประกนัภยัทั้งในส่วนของ
ความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ 

16.1 สํารองค่าสินไหมทดแทน 
 (หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 3,215,791,239 3,607,292,412 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปีปัจจุบนั 7,165,818,624 7,183,488,087 
การเปล่ียนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทน                       
ท่ีเกิดข้ึนในปีก่อน                     (69,279,553) (546,941,944) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการคาํนวณ                     
สาํรองค่าสินไหมทดแทน  144,736,701 (7,787,384) 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (7,247,574,895) (7,020,259,932) 
ยอดคงเหลือปลายปี 3,209,492,116 3,215,791,239 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ มีสาํรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายท่ีเกิดจากสัญญา
รับประกนัภยัต่อจาํนวน 66.3 ลา้นบาท (2559: 67.9 ลา้นบาท) 

16.2 ตารางพฒันาการค่าสินไหมทดแทน 
(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน:    
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 11,297.1 2,037.8 2,986.9 3,501.7 4,712.1 5,340.3 6,298.3 6,053.6  
 - หน่ึงปีถดัไป 12,278.1 2,300.0 3,012.9 3,549.1 4,898.0 5,573.2 6,613.5   
 - สองปีถดัไป 11,974.3 2,024.0 2,890.4 3,483.4 4,804.1 5,558.5    
 - สามปีถดัไป 11,938.6 2,008.6 2,889.0 3,472.8 4,781.1     
 - ส่ีปีถดัไป 11,930.8 1,998.6 2,884.8 3,467.0      
 - หา้ปีถดัไป 11,937.9 1,998.1 2,885.2       
 - หกปีถดัไป 11,911.5 1,998.0        
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 12,100.0 1,998.0 2,884.3 3,464.7 4,760.9 5,733.5 6,535.8 6,377.7 43,854.9 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม (11,761.6) (1,988.6) (2,869.2) (3,456.0) (4,735.8) (5,469.0) (6,375.9) (4,269.3) (40,925.4) 
รายการอ่ืน 137.6 32.7 0.5 0.4 1.5 2.9 7.7 96.7 280.0 
รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทน       
ก่อนการประกนัภยัต่อ 476.0 42.1 15.6 9.1 26.6 267.4 167.6 2,205.1 3,209.5 
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17. Amounts due to reinsurers
(Unit: Baht) 

2017 2016 

Amounts withheld on reinsurance  1,886,038,717 1,873,799,578 

Other reinsurance payables 1,074,657,104 1,401,407,541 

Total 2,960,695,821 3,275,207,119 

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 

2017 2016 

Provision for long-term employee benefits                    

at beginning of year 162,880,904 139,399,828 

Current service cost  16,958,093 17,231,065 

Interest cost  6,356,179 5,555,640 

Actuarial loss (gain) arising from   

 Demographic assumptions changes 2,879,042 2,434,729 

 Financial assumptions changes 20,654,712 869,092 

 Experience adjustments (2,360,790) 2,371,900 

Benefits paid during the year (675,000) (4,981,350) 

Provision for long-term employee benefits                    

at end of year 206,693,140 162,880,904 

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss for the years ended               
31 December 2017 and 2016 were as follows: 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Current service cost 16,958,093 17,231,065 

Interest cost 6,356,179 5,555,640 

Total expenses recognised in profit or loss 23,314,272 22,786,705 

 As at 31 December 2017, the weighted average duration of the payment for long-term 
employee benefits is 12.5 years, and the Company expects to pay Baht 6.2 million of 
benefits during the next year. 
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(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนหลงัการประกนัภยัต่อ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน ก่อนปี 2554 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน:    
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 7,815.9 1,712.2 2,387.3 2,492.7 2,464.5 2,842.5 3,408.7 3,458.5  
 - หน่ึงปีถดัไป 8,208.8 1,717.3 2,396.9 2,520.5 2,535.2 2,875.5 3,578.5   
 - สองปีถดัไป 7,995.4 1,701.4 2,336.2 2,488.7 2,490.8 2,858.3    
 - สามปีถดัไป 7,974.9 1,688.7 2,336.9 2,483.4 2,484.6     
 - ส่ีปีถดัไป 7,958.3 1,686.7 2,334.8 2,485.8      
 - หา้ปีถดัไป 7,951.6 1,685.9 2,335.2       
 - หกปีถดัไป 7,945.6 1,685.6        
ประมาณการคา่สินไหมทดแทน
สมับูรณ์ 

 
7,999.6 

 
1,683.6 

 
2,323.6 

 
2,485.8 

 
2,482.0 

 
2,866.5 

 
3,560.1 

 
3,602.2 

 
27,003.4 

คา่สินไหมทดแทนจ่ายสะสม (7,908.4) (1,678.1) (2,322.1) (2,481.5) (2,474.9) (2,845.6) (3,503.6) (2,542.0) (25,756.2) 
รายการอ่ืน 70.7 5.6 0.5 0.4 1.5 2.9 7.7 73.3 162.6 
รวมสาํรองคา่สินไหมทดแทน 
หลงัการประกนัภยัต่อ 161.9 11.1 2.0 4.7 8.6 23.8 64.2 1,133.5 1,409.8 

16.3  สํารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถือเป็นรายได้ 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,967,057,544 5,553,423,687 
เบ้ียประกนัภยัรับสาํหรับปี 12,321,256,759 12,407,162,181 
เบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายไดใ้นปีน้ี (12,422,009,677) (11,993,528,324) 
ยอดคงเหลือปลายปี 5,866,304,626 5,967,057,544 

17. เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ 1,886,038,717 1,873,799,578 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 1,074,657,104 1,401,407,541 
รวม 2,960,695,821 3,275,207,119 
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 Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

(Unit: % per annum) 

2017 2016 

Discount rate 3.1 3.5 

Salary increase rate  0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 

Staff turnover rate (depending on age) 1.3 - 23.9 1.2 - 21.8 

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of 

the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2017 and 2016 are 

summarised below: 
(Unit: Million Baht) 

2017 2016 

 Increase (decrease)   Increase (decrease)  

Rate increase (%) in obligation amount Rate increase (%) in obligation amount 

Discount rate 1.0 (23.0) 1.0 (17.5) 

Salary increase rate 1.0 24.2 1.0 18.5 

Staff turnover rate 1.0 (24.2) 1.0 (18.6) 

19. Other liabilities 
(Unit: Baht) 

2017 2016 

Accrued operating expenses 537,137,448 420,164,467 

Accrued commission from direct insurance 250,776,267 253,047,553 

Other payables 112,669,989 157,996,488 

Payables of securities purchased 5,687,643 19,361,328 

Premium received and in process of reviewing 79,194,191 82,456,862 

Commission of reinsurance received in advance 84,489,715 74,745,269 

Value added tax payable 34,259,571 35,875,017 

Total 1,104,214,824 1,043,646,984 

 As at 31 December 2017, other payables included the amount of Baht 17.5 million payable 

under the securities borrowing and lending transactions, and the fair value of the securities 

lending is Baht 15.6 million (2016: Baht 59.9 million and Baht 53.6 million, respectively). 

20. Statutory reserve 

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is 

required to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting 

accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the 

registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. 
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18. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี   

(หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานตน้ปี 162,880,904 139,399,828 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 16,958,093 17,231,065 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,356,179 5,555,640 
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   

การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 2,879,042 2,434,729 
การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  20,654,712 869,092 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ (2,360,790) 2,371,900 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (675,000) (4,981,350) 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายปี 206,693,140 162,880,904 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานท่ีรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  16,958,093 17,231,065 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,356,179 5,555,640 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 23,314,272 22,786,705 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 
คือ 12.5 ปี และบริษทัฯคาดวา่จะจ่ายชาํระผลประโยชน์ภายใน 1 ปีถดัไป เป็นจาํนวน 6.2 ลา้นบาท  

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2560 2559 
อตัราคิดลด 3.1 3.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน 0.0 - 10.0 0.0 - 10.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 1.3 - 23.9 1.2 - 21.8 
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21. Operating expenses 

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Personal expenses which are not expenses for 

underwriting and claims  

614,757,579 524,827,054 

Premises and equipment expenses which are not 

expenses for underwriting 

87,822,957 69,579,448 

Taxes and duties 3,083,238 3,680,756 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) (60,287,643) 163,874,537 

Other operating expenses 428,237,540 401,490,812 

Total operating expenses 1,073,613,671 1,163,452,607 

22. Expenses by nature 

(Unit: Baht) 

 2017 2016 

Claim and loss adjustment expenses 3,827,218,191 3,473,397,834 

Commission and brokerage expenses 1,971,705,190 2,005,145,045 

Contribution expenses 95,855,713 100,634,153 

Other underwriting expenses 948,595,020 1,002,344,705 

Employees expenses 923,073,069 844,576,903 

Premises and equipment expenses 131,193,751 110,873,366 

Bad debts and doubtful accounts (reversal) (60,287,643) 163,874,537 

Advertising expenses 214,108,946 180,833,244 

Others expenses 287,100,746 264,050,664 

Total expenses by nature 8,338,562,983 8,145,730,451 

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 2017, the Company contributed Baht 39.0 

million to the fund (2016: Baht 36.7 million). 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
 อตัราเพิ่มข้ึน     

(ร้อยละ) 
จาํนวนหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

อตัราเพิ่มข้ึน     
(ร้อยละ) 

จาํนวนหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน (ลดลง)  

อตัราคิดลด 1.0 (23.0) 1.0 (17.5) 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.0 24.2 1.0 18.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 1.0 (24.2) 1.0 (18.6) 

19. หนีสิ้นอืน่ 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายดาํเนินงานคา้งจ่าย 537,137,448 420,164,467 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัโดยตรงคา้งจ่าย 250,776,267 253,047,553 
เจา้หน้ีอ่ืน 112,669,989 157,996,488 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 5,687,643 19,361,328 
เบ้ียประกนัภยัรับอยูร่ะหวา่งตรวจสอบ 79,194,191 82,456,862 
ค่านายหนา้จากการรับประกนัภยัต่อรับล่วงหนา้ 84,489,715 74,745,269 
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 34,259,571 35,875,017 
รวม 1,104,214,824 1,043,646,984 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เจา้หน้ีอ่ืนไดร้วมเจา้หน้ีตามสัญญายมืและใหย้มืหลกัทรัพยจ์าํนวน 17.5 ลา้นบาท 
โดยมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯให้ยืมมีจาํนวน 15.6 ลา้นบาท (2559: 59.9 ลา้นบาท และ 53.6 
ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

20. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สาํรอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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24. Earnings per share

 Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the year attributable to equity 

holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average 

number of ordinary shares in issue during the year.

25. Dividend paid 

 Details of dividend declared in 2017 and 2016 are as follows: 

(Unit: Baht) 

Approved by Total dividend 

Dividend          

per share 

2016 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 27 April 2017 

253,700,000 4.30 

2015 annual dividend Shareholders’ Annual General 

Meeting on 28 April 2016 

371,700,000 6.30 

26. Related party transactions 

 During the years, the Company had significant business transactions with related parties. In 

considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of 

the relationship, and not merely the legal form. The relationships between the Company and 

its related parties are summarised below. 

Name of related parties Relationship with the Company 

Comprehensive Health Center (Thailand) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Direct Travel Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Green Natural Products Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Interlink Communication PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Karntharuea F.C. Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kasikorn Bank PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Kiatnakin Bank PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Loxley PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Loxley Simulation Technology Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Group Service Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Life Assurance PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Management Security Guard Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Muang Thai Real Estate PLC. Related by way of common directors and/or shareholding 

P Landscape Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 

Parus (2008) Co., Ltd. Related by way of common directors and/or shareholding 
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21. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
(หน่วย: บาท) 

 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้ายจากการรับประกนัภยั                  
และการจดัการค่าสินไหมทดแทน 

614,757,579 524,827,054 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ท่ีไม่ใช่ค่าใชจ่้าย            
การรับประกนัภยั 

87,822,957 69,579,448 

ค่าภาษีอากร  3,083,238 3,680,756 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (60,287,643) 163,874,537 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 428,237,540 401,490,812 
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 1,073,613,671 1,163,452,607 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 (หน่วย: บาท) 

 2560 2559 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมทดแทน 3,827,218,191 3,473,397,834 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,971,705,190 2,005,145,045 
ค่าใชจ่้ายเงินสมทบ 95,855,713 100,634,153 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 948,595,020 1,002,344,705 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 923,073,069 844,576,903 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 131,193,751 110,873,366 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) (60,287,643) 163,874,537 
ค่าโฆษณา 214,108,946 180,833,244 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 287,100,746 264,050,664 
รวมค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 8,338,562,983 8,145,730,451 

23. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนกังานและบริษทัฯจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ถึง 10 
ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั และจะ
จ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 
บริษทัฯจ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 39.0 ลา้นบาท (2559: 36.7 ลา้นบาท) 
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Name of related parties Relationship with the Company 

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 

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 Corporation 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 

* Not related parties in 2017. 

** Formerly known as Bangchak Petroluem PLC. 
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24. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 
25. เงนิปันผลจ่าย 
 รายละเอียดของเงินปันผลจ่ายท่ีประกาศจ่ายในปี 2560 และ 2559 มีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 อนุมติัโดย รวมเงินปันผล เงินปันผลต่อหุน้ 

เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัท่ี 27 เมษายน 2560 

253,700,000 4.30 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ 
 วนัท่ี 28 เมษายน 2559 

371,700,000 6.30 

26. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ในการพิจารณาความสัมพนัธ์
ระหว่างกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละรายการ บริษทัฯคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบทาง
กฎหมาย ซ่ึงลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั คอมพรีเฮนซีฟ เฮลธ์ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไดเร็ค ทราเวล จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กรีนเนเจอรัล โปรดกัส์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั อินเตอร์ล้ิงค ์คอมมิวนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั การท่าเรือ เอฟ.ซี. จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลอ็กซเล่ย ์ซิมูเลชัน่ เทคโนโลย ีจาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย กรุ๊ป เซอร์วสิ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทยประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั รักษาความปลอดภยั เมืองไทยแมเนจเมน้ท ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เมืองไทย เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พี แลนดส์เคป จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ปรุส (2008) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
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During the years 2017 and 2016, 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) 

2017 2016 Pricing policy 

Transactions with related companies 

Premium ceded 562.6 777.6 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Premium written 497.4 536.6 Normal commercial terms for insurance and 

reinsurance depending on type of insurance 

and reinsurance contracts 

Commission expenses 319.9 339.2 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Commission income 220.0 290.8 As stated in the agreement at the normal 

commercial terms  

Dividend income 10.7 11.8 As declared 

Interest income 5.1 2.7 0.8% - 4.9% per annum                                            

(2016: 0.8% - 1.2% per annum) 

Rental and service expenses 237.7 200.5 Contract price 

Advertising expenses 85.7 59.6 Contract price 

Contribution to Road Accident                     

Victims Protection Co., Ltd 35.5 39.5 Contract price 

Bank charges 18.3 20.3 Same rates as those charged by related               

company to general customers 

Claim paid 27.4 29.3 Normal commercial term for insurance 

Claim recovery 91.6 66.8 Normal commercial term for insurance 

Purchase of fixed assets - 1.8 Market price 

Other income 18.3 23.5 Market price 

Other expenses 2.8 3.3 Market price 
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รายช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั หลกัทรัพยภ์ทัร จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซงัออนอเร่ (กรุงเทพ) จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เสริมสุข จาํกดั (มหาชน)* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สมบติัลํ่าซาํ 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 ์คอนซลัต้ิง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไฮไลฟ์ เฮลท ์แคร์ จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั จ่างดาํรง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ทวปีราโมทย ์จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ไทรทนั โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) * การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั บางจากคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ** การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอส เอฟ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั สหกรรมกรกิจ จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ซีสซัน่ส์ เพน้ทส์ (ประเทศไทย) จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั วรีวรรณ จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยและแยค๊ส์ จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอย คอนซลัต้ิง จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ยบิอินซอยโซลชูัน่ส์ จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั ลีฟฟี จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั แทนเจอรีน จาํกดั* การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤฒิธาดา จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั พฤกษาคลินิก โฮลด้ิง จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั การมีกรรมการร่วมกนัและ/หรือการถือหุน้ 
* ในปี 2560 ไม่ได้เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
** เดิมช่ือ บริษทั บางจากปิโตรเลียม จาํกัด (มหาชน) 
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 As at 31 December 2017 and 2016, outstanding balances with those related companies are 

as follows:

(Unit: Million Baht) 

2017 2016

Deposits at financial institutions   

Kasikorn Bank PLC. 350.1 261.2 

Available-for-sale investments                            

Phatra Leasing PLC. 212.0 200.9 

Other investments   

ST - Muang Thai Insurance Co., Ltd. 13.4 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. 242.3 279.6 

Other related companies 17.5 30.3 

Reinsurance assets 

Thai Reinsurance PLC. 174.3 194.3 

Insurance contract liabilities - loss reserves  

Thai Reinsurance PLC. 2.6 4.3 

Amounts due to reinsurers 

Thai Reinsurance PLC. 164.2 197.9 

 Directors and management’s benefits

 During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company had employee benefit 

expenses provided to its directors and management personnel as following. 

(Unit: Million Baht) 

2017 2016 

Short-term benefits 115.4 113.2 

Post employment benefits 5.2 5.2

Total 120.6 118.4 
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 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั    
เบ้ียประกนัภยัต่อ 562.6 777.6 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ              

การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

เบ้ียประกนัภยัรับ 497.4 536.6 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยัและ              
การประกนัต่อตามประเภทของการประกนัภยัและ
สัญญาประกนัภยัต่อ 

ค่าบาํเหน็จจ่าย 319.9 339.2 ตามท่ีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
ค่าบาํเหน็จรับ 220.0 290.8 ตามท่ีระบุในสัญญาเป็นปกติทางการคา้ 
เงินปันผลรับ 10.7 11.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ 5.1 2.7 ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 4.9 ต่อปี                                      

(2559: ร้อยละ 0.8 ถึงร้อยละ 1.2 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 237.7 200.5 ราคาตามสัญญา 
ค่าโฆษณา 85.7 59.6 ราคาตามสัญญา 
เงินสมทบบริษทั กลางคุม้ครอง 35.5 39.5 ราคาตามสัญญา 
 ผูป้ระสบภยัจากรถ จาํกดั    
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 18.3 20.3 อตัราเดียวกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งคิดกบัลูกคา้ทัว่ไป 
ค่าสินไหมทดแทนจ่าย 27.4 29.3 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืน 91.6 66.8 เป็นปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าซ้ือทรัพยสิ์น - 1.8 ตามราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น 18.3 23.5 ตามราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 2.8 3.3 ตามราคาตลาด 
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27. Assets pledged and assets reserve with the Registrar

 As at 31 December 2017 and 2016, the book value of securities pledged with the Registrar 

in accordance with the Non-life Insurance Act are as follows:

(Unit: Baht) 

2017 2016 

Assets pledged 

Government bond 20,413,435 20,043,422 

Assets reserve as non-life insurance reserve 

Bonds and debentures 1,202,516,231 703,531,995 

Total 1,222,929,666 723,575,417 

28. Contribution to General Insurance Fund 

(Unit: Baht) 

For the years ended 31 December 

2017 2016 

Beginning of the year 150,153,041 119,642,062 

Contribution during the year 30,257,399 30,510,979 

End of the year 180,410,440 150,153,041 

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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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 2560 2559 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิ   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 350.1 261.2 
เงนิลงทุนเผือ่ขาย    
บริษทั ภทัรลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) 212.0 200.9 
เงนิลงทุนทัว่ไป   
บริษทั เอสที - เมืองไทยประกนัภยั จาํกดั 13.4 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 
เบีย้ประกนัภยัค้างรับ (รับตรงและแบงค์แอสชัวรันส์)   
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 242.3 279.6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน ๆ 17.5 30.3 
สินทรัพย์จากการประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 174.3 194.3 
หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภยั - สํารองค่าสินไหมทดแทน                 
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 2.6 4.3 
เจ้าหนีบ้ริษทัประกนัภยัต่อ   
บริษทั ไทยรับประกนัภยัต่อ จาํกดั (มหาชน) 164.2 197.9 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ท่ีให้แก่กรรมการและ
ผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 115.4 113.2 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 5.2 5.2 
รวม 120.6 118.4 
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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 36 percent of the Company is derived from two major 

brokers. Such premium written is attributable to motor and non-motor segments. 

Segment assets and liabilities as at 31 December 2017 and 2016 are as follows:

(Unit: Baht) 

2017 

Insurance Investment Total 

Total segment assets 8,770,744,477 11,288,612,988 20,059,357,465 

Total segment liabilities 14,660,650,567 41,099,983 14,701,750,550 

(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 
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27. หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินทีจั่ดสรรไว้เป็นเงินสํารองวางไว้กบันายทะเบียน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ราคาบญัชีของหลกัทรัพยท่ี์วางไวก้บันายทะเบียนตามพระราชบญัญติั
ประกนัวินาศภยัมีดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
 2560 2559 
หลกัทรัพย์ประกนั   

พนัธบตัรรัฐบาล  20,413,435 20,043,422 
หลกัทรัพย์ทีจ่ัดสรรไว้เป็นเงนิสํารองประกนัภยั   

พนัธบตัรและหุน้กู ้ 1,202,516,231 703,531,995 
รวม 1,222,929,666 723,575,417 

28. เงินสมทบกองทุนประกนัวนิาศภัย 
(หน่วย: บาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 
ยอดสะสมตน้ปี 150,153,041 119,642,062 
เงินสมทบในระหวา่งปี 30,257,399 30,510,979 
ยอดสะสมปลายปี 180,410,440 150,153,041 

29. ส่วนงานดําเนินงาน 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ กาํหนดส่วนงานดาํเนินงานตามรายงานท่ีคณะอาํนวยการบริหารใชพ้ิจารณาตดัสินใจ
ดา้นกลยทุธ์ของบริษทัฯ คณะอาํนวยการบริหารพิจารณาลกัษณะธุรกิจทั้งดา้นผลิตภณัฑแ์ละตามกิจกรรมท่ี
ดาํเนินงาน ธุรกิจไดถู้กจดัแบ่งเป็นสองกลุ่มสาํคญั คือ การประกนัวินาศภยัและกิจกรรมการลงทุน ซ่ึงเป็น
ท่ีมาของรายไดห้ลกัของส่วนงานดาํเนินงานท่ีเสนอรายงาน การรับประกนัวินาศภยัแยกเป็นส่วนงานการ
ประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานการประกนัภยัอ่ืน โดยการประกนัภยัแต่ละประเภทประกอบไปดว้ย  

- การประกนัภยัรถยนต ์ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจ 

- การประกนัภยัอ่ืน ประกอบดว้ยการรับประกนัภยัทรัพยสิ์น การประกนัภยัทางทะเลและขนส่ง การ
ประกนัภยัวิศวกรรม การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ การประกนัภยัผลิตภณัฑพ์ิเศษและ
การประกนัภยัความรับผดิและเบด็เตลด็ 

กิจกรรมการลงทุนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารทางการเงินและการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ รวมถึง
ประเมินผลตอบแทนท่ีบริษทัฯไดรั้บในแต่ละงวดเพื่อนาํเสนอทั้งคณะกรรมการลงทุน คณะอาํนวยการ
บริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั 
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 Segment profit or loss for the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows: 

(Unit: Baht) 

 2017 

Insurance 

Motor Non-motor Total Insurance Investment Total 

Gross premium written 6,335,029,058 5,986,227,701 12,321,256,759 - 12,321,256,759 

Net premium written 3,986,596,762 2,961,173,057 6,947,769,819 - 6,947,769,819 

Net earned premium 4,009,305,907 2,958,339,619 6,967,645,526 - 6,967,645,526 

Fee and commission income from 

reinsurers 758,348,081 841,895,541 1,600,243,622 - 1,600,243,622 

Investment income - - - 497,987,072 497,987,072 

Other income 11,368,101 8,556,336 19,924,437 - 19,924,437 

Total income 4,779,022,089 3,808,791,496 8,587,813,585 497,987,072 9,085,800,657 

Claim expenses, net 2,978,646,622 1,103,413,767 4,082,060,389 - 4,082,060,389 

Commission and brokerage expenses 1,059,207,561 912,497,629 1,971,705,190 - 1,971,705,190 

Other underwriting expenses 710,108,682 501,075,051 1,211,183,733 - 1,211,183,733 

Total underwriting expenses 4,747,962,865 2,516,986,447 7,264,949,312 - 7,264,949,312 

Operating expenses 1,060,095,817 13,517,854 1,073,613,671 

Total expenses 8,325,045,129 13,517,854 8,338,562,983 

Profit before income tax   262,768,456 484,469,218 747,237,674 

Income tax (45,418,287) (83,377,916) (128,796,203) 

Profit for the year 217,350,169 401,091,302 618,441,471 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานจะประเมินแยกจากกันเพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัสรรทรัพยากร
ระหวา่งส่วนงาน บริษทัฯประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วม และหน้ีสินรวม โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน 

บริษทัฯไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น จึงไม่ไดแ้สดงรายงานจาํแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบรอง 

เบ้ียประกนัภยัรับจาํนวนประมาณร้อยละ 36 ของบริษทัฯ มาจากบริษทันายหน้ารายใหญ่สองรายดว้ยกนั 
โดยเบ้ียประกนัดงักล่าวรวมอยูใ่นส่วนงานประกนัภยัรถยนตแ์ละส่วนงานประกนัภยัอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินจาํแนกตามส่วนงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 2560 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 8,770,744,477 11,288,612,988 20,059,357,465 
รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 14,660,650,567 41,099,983 14,701,750,550 

(หน่วย: บาท) 
 2559 
 การประกนัภยั การลงทุน รวม 

รวมสินทรัพยต์ามส่วนงาน 9,101,709,544 10,846,823,733 19,948,533,277 
รวมหน้ีสินตามส่วนงาน 14,886,237,010 106,440,853 14,992,677,863 
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(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 

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 5 years. 

 As at 31 December 2017 and 2016, future minimum lease payments required under these                  

non-cancellable operating leases contracts were as follows.

 (Unit: Million Baht) 

2017 2016 

Payable within:   

Within 1 year 49.8 72.6 

More than 1 year 35.6 38.2 
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กาํไรขาดทุนตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: บาท) 

 2560 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั
รถยนต ์ ประกนัภยัอ่ืน 

รวมการ
ประกนัภยั การลงทุน รวม 

เบ้ียประกนัภยัรับ 6,335,029,058 5,986,227,701 12,321,256,759 - 12,321,256,759 
      
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 3,986,596,762 2,961,173,057 6,947,769,819 - 6,947,769,819 
      
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
จากการประกนัภยัต่อ 4,009,305,907 2,958,339,619 6,967,645,526 - 6,967,645,526 

รายไดค่้าจา้งและค่าบาํเหน็จจากการ         
เอาประกนัภยัต่อ 758,348,081 841,895,541 1,600,243,622 - 1,600,243,622 

รายไดจ้ากการลงทุน - - - 497,987,072 497,987,072 
รายไดอ่ื้น 11,368,101 8,556,336 19,924,437 - 19,924,437 
รวมรายได้ 4,779,022,089 3,808,791,496 8,587,813,585 497,987,072 9,085,800,657 
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,978,646,622 1,103,413,767 4,082,060,389 - 4,082,060,389 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 1,059,207,561 912,497,629 1,971,705,190 - 1,971,705,190 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 710,108,682 501,075,051 1,211,183,733 - 1,211,183,733 
รวมค่าใช้จ่ายการรับประกนัภัย 4,747,962,865 2,516,986,447 7,264,949,312 - 7,264,949,312 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน   1,060,095,817 13,517,854 1,073,613,671 
รวมค่าใช้จ่าย   8,325,045,129 13,517,854 8,338,562,983 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้   262,768,456 484,469,218 747,237,674 
ภาษีเงินได ้   (45,418,287) (83,377,916) (128,796,203) 
กาํไรสําหรับปี   217,350,169 401,091,302 618,441,471 
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30.2 Capital Commitments

 As at 31 December 2017, there were capital commitments contracted for purchasing land, 

building, system implementation, and computer equipment amounting to Baht 11.2 million 

(2016: Baht 19.5 million).

30.3 Guarantees

 As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of Baht 17.3 million 

issued by bank on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as 

required in the normal course of business (2016: Baht 12.3 million).

30.4 Litigation

 As at 31 December 2017, the Company is being sued as insurer, with sum insure amounting 

to approximately Baht 1,380.8 million (2016: 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 232.5 million (2016: 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 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) 
 2559 
 การประกนัภยั   

 
ประกนัภยั
รถยนต ์ ประกนัภยัอ่ืน 

รวมการ
ประกนัภยั การลงทุน รวม 

เบ้ียประกนัภยัรับ 6,601,761,687 5,805,400,494 12,407,162,181 - 12,407,162,181 
      
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 4,033,013,995 2,921,405,180 6,954,419,175 - 6,954,419,175 
      
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ          
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 
รายไดอ่ื้น 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 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 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 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้   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 

30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารสาํนกังาน ยานพาหนะ อุปกรณ์และบริการอ่ืน ๆ 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยประมาณ 1 ปี ถึง 5 ปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 

จ่ายชาํระภายใน:   
ภายใน 1 ปี 49.8 72.6 
มากกวา่ 1 ปี 35.6 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 2017 and 2016, 

segregated by insurance type, are shown below. 

(Unit: Million Baht) 

2017 2016 

 Gross 

premium

reserves 

Outward 

premium

reserves Net

Gross 

premium

reserves 

Outward 

premium

reserves Net

Fire 593.3 (140.8) 452.5 585.3 (140.1) 445.2 

Marine and transportation 25.0 (13.6) 11.4 21.7 (14.1) 7.6 

Motor 3,171.3 (1,167.8) 2,003.5 3,314.9 (1,288.7) 2,026.2 

Personal accident 891.7 (374.6) 517.1 922.9 (398.5) 524.4 

Miscellaneous 1,185.0 (841.0) 344.0 1,122.3 (777.3) 345.0 

Total 5,866.3 (2,537.8) 3,328.5 5,967.1 (2,618.7) 3,348.4 

  (Unit: Million Baht) 

2017 2016 

 Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Gross loss 

reserves 

Outward loss 

reserves Total 

Fire 211.1 (86.6) 124.5 206.9 (83.0) 123.9 

Marine and transportation 36.7 (23.8) 12.9 59.6 (36.5) 23.1 

Motor 1,344.0 (504.0) 840.0 1,347.1 (536.1) 811.0 

Personal accident 343.3 (139.1) 204.2 433.4 (185.1) 248.3 

Miscellaneous 1,274.4 (1,046.2) 228.2 1,168.8 (922.8) 246.0 

Total 3,209.5 (1,799.7) 1,409.8 3,215.8 (1,763.5) 1,452.3 
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30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อซ้ือท่ีดิน อาคาร การพฒันาระบบและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาํนวน 11.2 ลา้นบาท (2559: 19.5 ลา้นบาท) 
30.3 การคํา้ประกนั 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 

17.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ (2559: 12.3 ลา้นบาท) 
30.4 คดีฟ้องร้อง 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีคดีท่ีถูกฟ้องร้องจากการเป็นผูรั้บประกนัภยั โดยมีทุนทรัพยถู์กฟ้องเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,380.8 ลา้นบาท (2559: 1,054.5 ลา้นบาท) การพิจารณาคดีดงักล่าวยงัไม่แลว้เสร็จและ
บริษทัฯคาดว่าจะชนะคดี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้บนัทึกสํารองเผื่อผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนก่อนการ                 
เอาประกนัภยัต่อในงบการเงินเป็นจาํนวน 232.5 ลา้นบาท (2559: 299.5 ลา้นบาท) 

31.  ความเส่ียงของบริษัทประกนัวนิาศภัย 
 บริษทัฯมีการบริหารความเส่ียงจากการรับประกนัภยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ

รับประกนัภยัทั้งต่อฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของบริษทัฯ ซ่ึงมีแนวทางดงัน้ี 
(ก) การพิจารณารับประกนัภยั 

บริษทัฯมีนโยบายรับประกนัภยัซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกาํหนดให้
พิจารณาอยา่งละเอียดถึงระดบัความเส่ียงภยัท่ีรับโอนว่าอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯรับความเส่ียงไดห้รือไม่ 
โดยอิงจากคู่มือและอตัราเบ้ียประกนัภยัท่ีกาํหนดข้ึน มีการติดตามและควบคุมการกระจายตวัของความ
เส่ียงให้มีความเหมาะสม ไม่กระจุกตวัทั้งในทางภูมิศาสตร์และประเภทของความเส่ียง สาํหรับความ
เส่ียงภยัท่ีอยู่ในระดบัสูงเกินกว่าบริษทัฯจะสามารถรับไวไ้ดเ้องเพียงลาํพงั บริษทัฯไดจ้ดัการให้มีการ
ถ่ายโอนความเส่ียงผ่านการทาํประกันภัยต่อ นอกจากน้ี บริษัทฯยงัมีการบริหารสัดส่วนการรับ
ประกนัภยัใหมี้สดัส่วนของการประกนัภยัประเภทต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม 

(ข) การจดัการสินไหมและการตั้งสาํรองค่าสินไหมทดแทน 
 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางในการตั้ งสํารองค่าสินไหมทดแทน และใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์

ประกนัภยัท่ียอมรับโดยทัว่ไปในการคาํนวณสํารองสินไหมทดแทนและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานกาํกบัดูแล มีการติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงของเงิน
สาํรอง พิจารณาปัจจยัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสาํรองของบริษทัฯอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าเงินสํารองท่ีตั้ งไวอ้ยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผลและเพียงพอสําหรับภาระผูกพนัท่ีบริษัทฯมีต่อ                 
ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต 



2932017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited

41

 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 2017 are summarised below.   

(Unit: Million Baht) 

2017 

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 16.0 16.0 12.8 

 Decrease 1% (37.5) (16.0) (16.0) (12.8) 

Average number of claims Increase 1% 34.5 14.7 14.7 11.8 

 Decrease 1% (34.5) (14.7) (14.7) (11.8) 

Average settle claim expenses Increase 1% 28.8 13.0 13.0 10.4 

 Decrease 1% (28.8) (13.0) (13.0) (10.4) 

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. 
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(ค) การบริหารการประกนัภยัต่อ 

 บริษัทฯได้กําหนดแนวทางสําหรับบริหารความเส่ียงจากการทาํประกันภัยต่อ ซ่ึงมีการกําหนด
กระบวนการคดัเลือกแผนประกนัภยัต่อท่ีเหมาะสม การนาํไปปฏิบติัใช ้การตรวจสอบและติดตาม การ
ทบทวน การควบคุม และการจดัทาํเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งการประกนัภยัต่อของบริษทัฯ โดยพิจารณาถึง
ความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทัฯ รวมถึงขนาดและความซบัซอ้นทางธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเส่ียงจากการกระจุกตวั 

 บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกดัการกระจุกตวัสาํหรับภาวะความเส่ียงต่อคู่สัญญาประกนัภยัต่อและมีการ
เฝ้าติดตามอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการกระจุกตวัท่ีอาจจะเกิดจากผูรั้บประกนัภยัต่อรายหน่ึงรายใด 
มีมากเกินไป อีกทั้งยงัมีการพิจารณาสัดส่วนท่ีจดัสรรให้กับผูรั้บประกนัภยัต่อท่ีเป็นผูน้ําในแต่ละ
สญัญาใหมี้ความเหมาะสมกบัขนาดของภยัท่ีเอาประกนัภยัต่อ 

 ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 โดยแยก
ตามประเภทประกนัภยั แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
 สาํรอง            

เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา         

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ก่อนการ

ประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
เบ้ียประกนัภยั
ส่วนท่ีเอา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
อคัคีภยั 593.3 (140.8) 452.5 585.3 (140.1) 445.2 
ทางทะเลและขนส่ง 25.0 (13.6) 11.4 21.7 (14.1) 7.6
รถยนต ์ 3,171.3 (1,167.8) 2,003.5 3,314.9 (1,288.7) 2,026.2
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 891.7 (374.6) 517.1 922.9 (398.5) 524.4 
เบด็เตลด็ 1,185.0 (841.0) 344.0 1,122.3 (777.3) 345.0 
รวม 5,866.3 (2,537.8) 3,328.5 5,967.1 (2,618.7) 3,348.4 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 2559 
 สาํรอง            

ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อน     

การประกนัภยัต่อ 

สาํรอง            
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนท่ีเอา
ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

อคัคีภยั 211.1 (86.6) 124.5 206.9 (83.0) 123.9 
ทางทะเลและขนส่ง 36.7 (23.8) 12.9 59.6 (36.5) 23.1 
รถยนต ์ 1,344.0 (504.0) 840.0 1,347.1 (536.1) 811.0 
อุบติัเหตุส่วนบุคคล 343.3 (139.1) 204.2 433.4 (185.1) 248.3 
เบด็เตลด็ 1,274.4 (1,046.2) 228.2 1,168.8 (922.8) 246.0 
รวม 3,209.5 (1,799.7) 1,409.8 3,215.8 (1,763.5) 1,452.3 
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32. Risk management 

32.1 Credit risk 

 Credit risk is the risk that the Company may suffer a financial loss as a result of a 

counterparty’s inability to comply with the terms of a financial instrument. 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. 

32.2 Market price risk 

 Market risk is the risk that changes in interest rates, foreign exchange rates and securities 
prices may have an effect on the Company’s financial position. The Company had no 
financial instruments denominated in foreign currencies, market risk is therefore confined 
only to interest rate risk and equity position risk. 

 Interest rate risk

 Interest rate risk is the risk that the value of financial assets and liabilities will fluctuate due 
to changes in market interest rates. 

 The Company has managed interest rate risk by classify investment in debt securities into 
held to maturity securities or available for sale securities, while portfolio duration is managed 
to be in moderate level by controlling duration of individual bond. Besides, the Company 
conducts the stress test to examine the effect on the sufficiency of capital and the change of 
asset back per insurance liabilities ratio. 

 As at 31 December 2017 and 2016, 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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 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีหน้ีสินจากการรับประกนัภยัจะเพิ่มข้ึนหรือลดลง
เน่ืองมาจากความผนัผวนของสมมติฐานท่ีใช้ในการคาํนวณ ซ่ึงจะกระทบต่อภาระผูกพนัด้านสินไหม
ทดแทนทั้งดา้นก่อนการประกนัภยัต่อและหลงัการเอาประกนัภยัต่อ โดยความเส่ียงอาจเกิดจากความถ่ีและ
ความรุนแรงท่ีเกิดความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการจัดการค่าสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามท่ี        
คาดไว ้

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสมมติฐาน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 

 
สมมติฐานท่ี
เปล่ียนแปลง 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน      
ท่ีเปล่ียนแปลง 
ก่อนการรับ
ประกนัภยัต่อ 

ภาระผกูพนัดา้น
สินไหมทดแทน      
ท่ีเปล่ียนแปลง 
หลงัการรับ
ประกนัภยัต่อ 

กาํไรก่อน           
ภาษีเงินได ้         

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ส่วนของเจา้ของ
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ค่าสินไหมทดแทนเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 37.5 16.0 16.0 12.8 
 ลดลงร้อยละ 1 (37.5) (16.0) (16.0) (12.8) 
จาํนวนเคลมเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 34.5 14.7 14.7 11.8 
 ลดลงร้อยละ 1 (34.5) (14.7) (14.7) (11.8) 
ค่าสินไหมทดแทนส่วนท่ีตกลงแลว้เฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 28.8 13.0 13.0 10.4 
 ลดลงร้อยละ 1 (28.8) (13.0) (13.0) (10.4) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหมเฉล่ีย เพิ่มข้ึนร้อยละ 1 1.6 1.6 1.6 1.3 
 ลดลงร้อยละ 1 (1.6) (1.6) (1.6) (1.3) 

 ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการทดสอบความอ่อนไหวและภาระผกูพนัดา้นสินไหมทดแทนท่ีเปล่ียนแปลงของบริษทัฯ 
ก่อนการรับประกันภัยต่อและหลงัการรับประกันภัยต่อ ประกอบด้วย อัตราสินไหมทดแทนท่ีคาดว่า            
จะเกิดข้ึน อตัราค่าใช้จ่ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรไดแ้ละปัจจยัพฒันาการ           
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึน อตัราสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและอตัราค่าใชจ่้ายในการจดัการค่า
สินไหมทดแทนท่ีไม่สามารถจดัสรรไดค้าํนวณจากขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งใน
อดีตของบริษัทฯ ส่วนปัจจัยพฒันาการค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนประมาณด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต 
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(Unit: Million Baht) 

2017 

Fixed interest rates    

The repricing period or maturity date    

Within

1 year 

>1 - 5

years 

Over

5 years 

Floating

interest rate Total 

Interest

rate 

     (% p.a.) 

Financial assets       

Cash equivalents 50.0 - - 383.3 433.3 0.0 - 1.4 

Investments in securities       

 Government and state enterprise 

 securities 896.1 1,455.2 654.7 - 3,006.0 1.1 - 4.6 

 Private enterprise debt securities 359.3 2,567.4 294.4 - 3,221.1 1.5 - 6.0 

 Deposits at financial institutions 560.3 - - - 560.3 0.8 - 1.1 

Loans  12.2 - - - 12.2 3.3 - 8.0 

 (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 

Cash, premium receivables, investments in equity securities, reinsurance assets, receivables 

from reinsurance contracts, insurance contract liabilities - loss reserves and amounts due to 

reinsurers are assets and liabilities which no interest rate. So they do not expose to the risk 

from the changes in market interest rates. 
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32. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
32.1 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ 

 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจได้รับความเสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการท่ี
คู่สัญญาของบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้นเคร่ืองมือทางการเงินได ้บริษทัฯมี
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ - สํารอง           
ค่าสินไหมทดแทน ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อและเงินให้กู้ยืม จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีหักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน 

 นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ คือ บริษัทฯมีการกาํหนดระดับวงเงินสินเช่ือให้
เหมาะสมกบัผูกู้ห้รือลูกหน้ีแต่ละราย โดยพิจารณาจากจาํนวนรายได ้ท่ีมาของรายได ้ ภาระทางการเงินอ่ืน 
เป็นตน้ จดัอายุการให้สินเช่ืออยู่ในระยะสั้ นถึงปานกลาง เพื่อให้เหมาะสมกบัแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ 
รวมถึงมีขั้นตอนในการติดตามทวงถามและปรับอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด  

32.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 
 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ

เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้น ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดจึงมีเพียงความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยเ์ท่านั้น 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไป

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด 

  นโยบายในการบริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย บริษทัฯมีนโยบายถือตราสารหน้ีจนครบอายหุรือถือไว ้         
เผื่อขาย โดยบริหารพอร์ตตราสารหน้ีของบริษทัฯให้มีอายุตราสารหน้ีคงเหลือเฉล่ียอยู่ในระดบัท่ีไม่สูง
จนเกินไป มีการกาํหนดอายุของตราสารหน้ีแต่ละประเภท นอกจากน้ี ยงัมีการทาํการทดสอบภาวะวิกฤต
เพื่อดูผลกระทบต่ออตัราความเพียงพอของเงินกองทุนและอตัราสินทรัพยห์นุนหลงัต่อหน้ีสินตามสัญญา
ประกนัภยัท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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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 2017 and 2016, 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. 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจาํแนกตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีท่ี
ครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 50.0 - - 383.3 433.3 0.0 - 1.4 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  896.1 1,455.2 654.7 - 3,006.0 1.1 - 4.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 359.3 2,567.4 294.4 - 3,221.1 1.5 - 6.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  560.3 - - - 560.3 0.8 - 1.1 

เงินใหกู้ย้มื  12.2 - - - 12.2 3.3 - 8.0 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี    

 
ระยะเวลาการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่

หรือวนัครบกาํหนด อตัราดอกเบ้ีย   
 ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม  อตัรา 
 1 ปี >1 - 5 ปี  5 ปี อตัราตลาด รวม ดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
รายการเทียบเท่าเงินสด 2.6 - - 335.9 338.5 0.0 - 0.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์       
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ  700.1 1,853.8 616.3 - 3,170.2 1.4 - 5.3 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 365.0 2,360.3 190.2 - 2,915.5 1.7 - 6.0 
เงินฝากสถาบนัการเงิน  840.5 - - - 840.5 0.9 - 1.8 

เงินใหกู้ย้มื  13.5 - - - 13.5 3.5 - 8.0 

เงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินลงทุนในตราสารทุน สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีจากสัญญา
ประกนัภยัต่อ หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - สํารองค่าสินไหมทดแทน และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ        
เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย จึงไม่มีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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As at 31 December 2017 and 2016, 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) 

2017 

At call 

Within 1 

year 

> 1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Assets       

Cash and cash equivalents 383.2 50.0 - - 0.7 433.9 

Investments in securities 3,873.8 1,815.7 4,022.6 949.1 55.0 10,716.2 

Loans - 12.2 - - - 12.2 

(Unit: Million Baht) 

2016 

At call 

Within 1 

year 

> 1 - 5 

years 

Over 5 

years Unspecified Total 

Assets       

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 

For most premium receivables, reinsurance assets and receivables from reinsurance 

contracts are not yet due or overdue not more than 1 year, whereas most insurance contract 

liabilities - loss reserves and amounts due to reinsurers are due within 1 year.
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ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาหลกัทรัพย์ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคา
ตลาดของตราสารทุนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีความเส่ียงจากการถือเงินลงทุนในหลกัทรัพยซ่ึ์งราคาจะ
เปล่ียนแปลงไปตามภาวะตลาด 

นโยบายการบริหารความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย  ์บริษทัฯมีการกาํหนดขีดจาํกัด          
ความเส่ียงและติดตามความเส่ียงจากการลงทุนให้อยูใ่นกรอบของขีดจาํกดัความเส่ียงต่างๆ ท่ีไดก้าํหนดไว้
เป็นประจาํ เช่น สัดส่วนการลงทุน การกระจุกตวั และอตัราการคาํนวณมูลค่าความเส่ียง เป็นตน้ รวมถึง              
มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อดูผลกระทบต่อเงินลงทุนและสถานะกองทุนของบริษทัฯในภาพรวม 

32.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
  ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

  นโยบายการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง คือ บริษัทฯมีการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมี                
สภาพคล่องสูงตามสัดส่วนท่ีไดมี้การกาํหนดไว ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีสภาพคล่องเพียงพอสําหรับการดาํเนิน
ธุรกิจตามปกติ ส่วนกรณีท่ีอาจตอ้งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํนวนท่ีสูงจะมีการประสานงานภายในและ
แจง้ให้ฝ่ายลงทุนทราบล่วงหน้า เพื่อสามารถแปลงการลงทุนเป็นเงินสดไดเ้พียงพอและทนัต่อการชาํระ
สินไหมดงักล่าว นอกจากน้ี บริษทัฯยงัมีการติดตามสดัส่วนสภาพคล่องอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใหม้ัน่ใจว่าความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องในภาพรวมอยูใ่นเกณฑต์ํ่า 
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32.4 Fair value of financial instruments 

 As at 31 December 2017 and 2016, the Company had financial assets measured at fair 

value, and had financial assets measured at cost but have to disclose fair value, using 

different levels of inputs as following: 

 (Unit: Million Baht) 

2017 

 Carrying Fair value 

amount Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Available-for-sale investments   

Government and state enterprise securities 639.0 - 639.0 - 639.0 

Private debt securities 2,777.4 - 2,777.4 - 2,777.4 

Equity securities 1,567.2 1,567.2 - - 1,567.2 

Mutual funds 2,306.6 1,865.0 441.6 - 2,306.6 

Assets for which fair value are disclosed      

Cash and cash equivalents 433.9 433.9 - - 433.9 

Held-to-maturity investments       

Government and state enterprise securities 2,367.0 - 2,452.2 - 2,452.2 

Private debt securities 443.7 - 466.3 - 466.3 

Deposits at financial institutions 560.3 560.3 - - 560.3 

Other investments 55.0 - - 96.5 96.5 

Loans 12.2 - - 11.2 11.2 
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  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2560 และ  2559 วันท่ีครบกําหนดของเ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสด                     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเงินใหกู้ย้มื นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี > 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 383.2 50.0 - - 0.7 433.9 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 3,873.8 1,815.7 4,022.6 949.1 55.0 10,716.2 
เงินใหกู้ย้มื - 12.2 - - - 12.2 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี > 1 - 5 ปี มากกวา่ 5 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 
สินทรัพย ์       
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 

  สาํหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อและลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ ส่วนใหญ่
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระหรือคา้งชาํระไม่เกิน 1 ปี ในขณะท่ีหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - สาํรองค่าสินไหม
ทดแทน และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อส่วนใหญ่มีระยะเวลาครบกาํหนดชาํระภายใน  1 ปี 
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(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 

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 

 The fair value hierarchy of financial assets and financial liabilities presents according to Note 
4.20 to financial statements. 

 The method used for fair value measurement depends upon the characteristics of the 
financial assets. The Company establishes the fair value of its financial instruments by 
adopting the following methods: 

a) Fair value of cash, cash equivalents and deposit at financial institutions are 
approximated their carrying value. 

b) Investments in debts securities (government and state enterprise securities and private 
debt securities), their fair value is generally derived from quoted market prices or 
determined by using the yield curve as announced by the Thai Bond Market 
Association.

c) For investments in equity securities and warrants, their fair value is derived from 
quoted market price. Fair value of investments in mutual funds is derived from quoted 
market price or determined by using the net asset value as announced by asset 
management companies. For investment in non-marketable securities, fair value is 
determined using valuation technique i.e. discounted cash flow analysis with discount 
rates equal to prevailing rate of return for similar securities and relevant risks. 



306 รายงานประจ�าปี 2560 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
Notes to Financial Statements

48 

32.4 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และ               

มีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2560 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 639.0 - 639.0 - 639.0 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 2,777.4 - 2,777.4 - 2,777.4 
ตราสารทุน 1,567.2 1,567.2 - - 1,567.2 
กองทุนรวม 2,306.6 1,865.0 441.6 - 2,306.6 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 433.9 433.9 - - 433.9 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,367.0 - 2,452.2 - 2,452.2 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 443.7 - 466.3 - 466.3 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 560.3 560.3 - - 560.3 

เงินลงทุนทัว่ไป 55.0 - - 96.5 96.5 
เงินใหกู้ย้มื 12.2 - - 11.2 11.2 
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d) Fair value of loans is estimated by discounting expected future cash flow by the 
current market interest rate of the loans with similar terms and condition. 

33. Capital management 

  The primary objectives of the Company’s capital management are to ensure that it has an 

appropriate financial structure in order to continue its business as a going concern, to 

provide a return to its shareholders and other related parties, and to maintain risk-based 

capital in accordance with Declaration of the OIC. 

34. Events after the reporting period 

  On 28 February 2018, 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 2017 at Baht 4.30 per share, amounting to a total dividend of 

Baht 253.7 million. 

35. Reclassification 

  The Company reclassified the following transactions to conform to the current year’s 

classifications. The reclassified transactions have no effect to the previously reported profit 

or equity. 

 (Unit: Baht) 

For the year ended 31 December 2016 

As reclassified As previously reported 

Statement of comprehensive income

Profit or loss 

Income

Investment income 353,292,542 352,721,847 

Profit from investments 112,171,545 112,742,240 

Expenses 

Claim expenses 6,673,100,371 6,677,350,664 

Claim recovery from reinsurers (2,958,350,661) (2,962,600,954) 

36. Approval of financial statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors 

on 28 February 2018.
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 2559 
 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 
  ตามบญัชี ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 869.0 - 869.0 - 869.0 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 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 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 339.1 339.1 - - 339.1 
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบกาํหนด      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวสิาหกิจ 2,301.2 - 2,381.6 - 2,381.6 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 367.5 - 388.5 - 388.5 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 840.5 840.5 - - 840.5 

เงินลงทุนทัว่ไป 56.1 - - 95.0 95.0 
เงินใหกู้ย้มื 13.5 - - 11.5 11.5 

  การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 4.20 

  วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินทรัพยท์างการเงิน โดยบริษทัฯมีการประมาณการมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
ก) เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า

ตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว  
ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ี (หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และตราสารหน้ีภาคเอกชน) แสดงมูลค่า

ยติุธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
ค) เงินลงทุนในตราสารทุนและใบสําคญัแสดงสิทธิแสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด เงินลงทุนใน

กองทุนรวมแสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาดหรือคาํนวณโดยใชมู้ลค่าหน่วยลงทุนท่ีประกาศโดย
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน สาํหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
คาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า เช่น วิเคราะห์มูลค่ากระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บคิดลด
ดว้ยอตัราผลตอบแทนและความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง 

ง) เงินให้กูย้ืมแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียในตลาดของเงินใหกู้ย้มืท่ีมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขคลา้ยคลึงกนั 
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33. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคห์ลกัในการบริหารจดัการทุนของบริษทัฯ คือการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงาน

อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีการรักษาสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน
และดาํรงเงินกองทุนตามความเส่ียงใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของ คปภ.  

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุ้นประจาํปีใหอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 จาํนวน 4.30 บาทต่อหุ้น รวม
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 253.7 ลา้นบาท  

35. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 
 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ีใหม่ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปี

ปัจจุบัน ซ่ึงการจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรือส่วนของเจ้าของตามท่ี                
ไดร้ายงานไว ้ 

 (หน่วย: บาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
กาํไรหรือขาดทุน   
รายได้   
รายไดจ้ากการลงทุน 353,292,542 352,721,847 
กาํไรจากเงินลงทุน 112,171,545 112,742,240 
ค่าใช้จ่าย   
ค่าสินไหมทดแทน 6,673,100,371 6,677,350,664 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (2,958,350,661) (2,962,600,954) 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561



ข้อมูลทั่วไป
Company Profile

ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยประกันภัย		จ�ำกัด	(มหำชน)
ชื่อย่อ	 MTI
ทะเบียนเลขที่	 0107551000151
ประกอบธุรกิจ	 รับประกันวินาศภัย
สถานที่ตั้ง	 เลขที่	252	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2665	4000,	0	2290	3333
โทรสาร	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033
เว็บไซต์	 www.muangthaiinsurance.com
ทุนจดทะเบียน	 590,000,000	บาท
ทุนช�าระแล้ว	 590,000,000	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ	 59,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	 10	บาท

นิติบุคคลที่บริษัทฯ	ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
ชื่อบริษัท	 บริษัท	เมืองไทยเรียลเอสเตท	จ�ากัด	(มหาชน)
สถานที่ตั้ง	 เลขที่	252/6	อาคารเมืองไทย-ภัทร	คอนโดมิเนียม	ชั้น	7	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์	 0	2693	3990-9
ประเภทธุรกิจ	 โรงแรมและรีสอร์ต
ทุนจดทะเบียน	 4,830,000,000	บาท
ทุนที่ช�าระแล้ว	 4,794,064,050	บาท
จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย	 หุ้นสามัญ	96,000,000	หุ้น
	 หุ้นบุริมสิทธิ์	383,406,405	หุ้น
จ�านวนหุ้นที่บริษัทฯ	ถือ	 หุ้นสามัญ	10,983,945	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	2.29	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 หุ้นบุริมสิทธิ	43,094,365หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	8.99	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
	 รวมคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น	ร้อยละ	11.28	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
ชื่อบริษัท		 ST-MUANG	THAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
สถานที่ตั้ง	 เรือนเลขที่	144	ถนนสามแสนไท	บ้านอานุ	เมืองจันทะบูรี
	 นครหลวงเวียงจันทน์	สปป.ลาว
โทรศัพท์	 +856	21235079,	+856	2054451234,	+856	30	5092	222
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	 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
ที่ปรึกษาทางการเงิน	 ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อ	 ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)
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Company	Name	 Muang	Thai	Insurance	Public	Company	Limited
Initial	 MTI
Public	Company	Registation	No.	 0107551000151
Type	of	Business	 Non-Life	Insurance
Head	Office	 252	Rachadaphisek	Road,	Huaykwang,	Bangkok	10310
Telephone	 0	2665	4000,	0	2290	3333
Facsimile	 0	2665	4166,	0	2274	9511,	0	2276	2033
Website	 www.muangthaiinsurance.com
Authorized	Registered	Capital	 590	Million	Baht
Paid-up	Capital	 590	Million	Baht
Number	of	Paid-up	Ordinay	Shares	 59	Million	Shares
Par	Value	Per	Share	 10	Baht

Investment	in	other	Company	with	more	than	10%	hold	of	the	total	shares	that	had	been	sold
Company	Name	 Muang	Thai	Real	Estate	Public	Company	Limited
Address	 252/6,	7th	Fl.,	Muang	Thai-Phatra	Condominium,	Rachadaphisek	Road,	Huaykwang,	Bangkok	10310
Telephone	 0	2693	3990-9
Type	of	Business	 Real	Estate
Authorized	Registered	Capital	 4,830,000,000	Baht
Paid-up	Capital	 4,794,064,050	Baht
Issued	Shared	 Ordinary	Shares	96,000,000	Shares
	 Preferred	Shares	383,406,405	Shares
Shares	Held	 Ordinary	Shares	10,983,945	Shares,	representing	2.29%	of	registered	capital
	 Preferred	Shares	43,094,365	Shares,	representing	8.99	of	registered	capital
	 It	is	11.28%	in	total	of	rigistered	capital
Company	Name		 ST-MUANG	THAI	INSURANCE	CO.,	LTD.
Address	 144	Ban	Anu,	Chanthabouly	District,	Vientiane	Capital,	Lao	People’s	Democratic	Republic
Telephone	 +856	21235079,	+856	2054451234,	+856	30	5092	222
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
Financial Advisor	 None
Financial Institute	 Kasikorn	Bank	Public	Company	Limited

3112017 ANNUAL REPORT • Muang Thai Insurance Public Company Limited






	pdf 4 Color Low-Res1.pdf
	P0-13 low
	P14-23 low
	P24-48
	P49-91




