การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษท
ั เมืองไทยประกันชีวต
ิ จากัด (มหาชน)
แบบ ปผช. 1 รายปี

.....................................
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ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ ปิดเผย
ให้บริษท
ั เปิดเผยข้อมูลตามแบบรายการ ดังต่อไปนี้
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายละเอี ยดลั กษณะผลิ ตภั ณฑ์ และบริการที ่ ส าคัญ ช่ อ งทางการติ ดต่อบริ ษั ท วิธีการและ
ระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัติบริษท
ั : URL
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/history

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษ ั ท เมื อ งไทยประกั น ชี ว ิ ต จ ากั ด (มหาชน) ด าเนิ น ธุ ร กิ จ การบริ ก ารด้ า นการประกั น ชี วิ ต
มามากกว่า 69 ปี ภายใต้สโลแกน “Happiness Means Everything: เพราะความสุขคือทุกอย่าง”
โดยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบความสุขในทุกด้านให้กับลูกค้า พนักงาน พันธมิตร และผู้เกี่ยวข้อง
อย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายในการเป็ นแบรนด์ที่ลูกค้าให้ความวางใจ พร้อมดูแลและเดินเคียงข้างใน
ทุกช่วงของชีวิต ภายใต้นโยบาย “MTL Trusted Lifetime Partner” ด้วยการน าเสนอผลิตภั ณฑ์
บริการ ช่องทางการขายที่หลากหลาย ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์
คว ามต ้ อ งการข อ งลู ก ค้ าใ นทุ ก กลุ ่ ม เ ป้ าห มาย ใ นแบบที ่ มี คว ามเ ฉพ าะ ต ั ว ข อ งบ ุ ค ค ล
(Personalization) มากยิ่งขึ้น ผ่านแพลตฟอร์ม Digital และ Non-digital ที่สามารถเข้าถึงความ
ต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมยกระดับองค์กรสู่ความเป็นสากล และโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์องค์กรที่
มีความทันสมัย เป็นมืออาชีพ ที่สามารถดึงดู ดกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงาน รวมทั้งการเดินหน้าการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ ส ามารถรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ โลกยุ ค ดิ จ ิ ท ั ล ได้ อ ย่ า งเต็ ม ตั ว รวมถึ ง ให้
ความสาคัญกับการขยายตลาดไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ข องการด าเนิ น ธุ ร กิ จ 8 ด้ า น ได้ แ ก่ 1. การเพิ ่ ม ความสามารถทางการแข่ ง ขั น
ของช่องทางการขาย 2. การบริการลูกค้า ที่เหนือระดับ 3. การบริหารต้นทุนและการใช้ระบบการ
ท างานอัตโนมัติ 4. การพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ 5. การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลและดิจิทั ล
6. การแสวงหาโอกาสในตลาดระดับภูมิภาค 7. การส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะสาหรับการทางานใน
อนาคต และ 8. การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ มุ่งมั่นเดินหน้าทาการตลาดแบบหลากหลายช่องทาง (Multi Distribution Channels)
ไม่ว ่าจะเป็ น ช่ อ งทางตัว แทนประกั นชีว ิ ต ช่องทางธนาคาร ช่องทางโบรกเกอร์ รวมไปถึง การขาย
แบบประกันออนไลน์ ที่ผสมผสานการเสนอขายผ่านช่องทาง Face to Face และ Digital Face to Face
ด้วยมาตรฐานการเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่มีความเป็นมืออาชีพ มุ่งสู่การเป็ นผู้ออกแบบทางการเงิน
(Life Planner) ที่สามารถออกแบบ ให้คาปรึกษา และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย
และยังเตรียมพัฒนาระบบและเครื่องมือสนับสนุนการขายให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งขยาย
ช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างครบถ้ว นและส่งมอบบริการด้า นการ
วางแผนการเงินที่ดี เหมาะสมกับลูกค้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครอบคลุมแบบ End to
End Service ตอกย ้ า ความเป็ น ผู ้ น าในการให้ บ ริ ก ารด้ ว ยเครื ่ อ งมื อ ที ่ ท ั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลีย
่ นแปลงของโลกยุคใหม่
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย
(1) ผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/th/whole-life-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/savings-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/retirement-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/personal-accident-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/muangthaitakaful
https://www2.muangthai.co.th/mrta
https://www.muangthai.co.th/th/health-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/critical-illness-insurance
https://www.muangthai.co.th/th/investment
https://www.muangthai.co.th/th/group-insurance
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(2) สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2563
หน่วย : ล้านบาท
การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)
รายการ

การประกันภัย

การ

การประกันภัย

ประเภท

ประกันภัย

ประเภทกลุม
่

อุตสาหกรรม

อุบต
ั เิ หตุ

(Group)

ส่วนบุคคล
ตลอดชีพ

สะสมทรัพย์

เฉพาะกาล

อืน
่ ๆ

รวม

(Personal

รวม

Accident)
จานวนเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของเบี้ย
ประกันภัย

15,452.23

44,611.79

3,084.56

471.64

63,620.22

15.79

265.32

11,425.96

75,327.29

20.51

59.22

4.09

0.63

84.46

0.02

0.35

15.17

100.00

(ร้อยละ)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจาปี
- เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง หมายถึง เบี้ยประกันภัยปีแรก+เบี้ยประกันภัยปีต่อไป+เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว ทั้งนี้ หมายรวมถึงเบี้ยประกันภัยสัญญาแนบท้าย

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต : URL
https://www.muangthai.co.th/th/claims
https://www.muangthai.co.th/th/policy-services
https://www.muangthai.co.th/th/policy-loan-service/policy-loan
1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน : URL
https://www.muangthai.co.th/th/contact

2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษท
ั รวมถึงรายละเอียดใน
การดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
(1) กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี : URL
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/corporate-governance/cg-framework
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(2) กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประเมิน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ มีการจัดโครงสร้ า ง
องค์กร การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ และสายการรายงานอย่างเหมาะสม ซึ่งท าให้เกิดความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนิ นงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุว ัตถุประสงค์ สร้าง
ผลประโยชน์ ต อบแทนในระยะยาว มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย อย่ า งเป็ น ธรรมและมี
รายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนินการที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับต่ า งๆ และป้องกั นมิใ ห้ เ กิ ด การทุ จริ ต คอร์ร ัปชั่ น หรื อ การกระท าอั นอาจก่ อ ความ
เสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคั ญของการ
ควบคุมภายในที่ดี เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการมีจิตส านึกในการบริหารความเสี่ย งและ
การควบคุมภายในของการด าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมี
ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในที่ดี
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายการควบคุมภายใน” เพื่อเน้นย้าให้ทุกคนในองค์กร
เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/organization

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/organization

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษท
ั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)

6

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

ประธาน

(2) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

รองประธาน

(3) รศ.ดร. ธีระพร วีระถาวร

กรรมการ

(4) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

กรรมการ

(5) นางจารุวรรณ วนาสิน

กรรมการ

(6) นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

กรรมการ

2) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1) สอบทานให้บริษัท ฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้ง
รายงานต่างๆ ที่นาส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี ประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการ
ยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
(3) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
(4) สอบทานให้บ ริษ ัท ฯ ปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต พระราชบัญญัต ิป ้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง ข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสอบทาน
ให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุม กับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
(6) พิจารณาอนุมัติรายงานการกากับดูแลกิจการเพื่อนาส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
(7) ทบทวนการลงทุน หรือธุรกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงิน
และความมั่นคงของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือพนักงานของบริษัทฯ
(8) กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษท
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(9) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และรายงานที่นาส่งต่อหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
(10) ให้ ข ้ อ เสนอแนะแก่ ฝ ่ า ยบริ ห ารเพื ่ อ การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผ ล และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษ ั ท เพื่ อ ด าเนิ นการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี้
(10.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(10.2) การทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน
(10.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยประกันชีวิต พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง ข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(10.4) หากคณะกรรมการบริษ ัท หรือผู้บ ริห ารไม่ด าเนิน การให้มี การปรับ ปรุง แก้ ไ ข
ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบ
จะต้องรายงานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยโดยไม่ชักช้า
(11) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม
ต่อคณะกรรมการบริษัท
(12) ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ อ ื ่ น ใดตามที ่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท มอบหมายด้ ว ยความเห็ น ชอบจา ก
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอค าปรึ กษา
จากที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทฯ
ต่อบุคคลภายนอก
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

ประธาน

(2) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

รองประธาน

(3) นางสาวสุจิตพรรณ ล่าซา

กรรมการ

(4) นายสาระ ล่าซา

กรรมการ

(5) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย

กรรมการ

(6) นายมง ซิว ฮาน

กรรมการ

(7) นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

กรรมการ

(8) ดร. สุธี โมกขะเวส

กรรมการและเลขานุการ

2) บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(1)

กาหนดนโยบายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญของบริษท
ั ฯ
รวมถึ ง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย ง และนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงอื่นๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทฯ

(2)

ดูแลให้บ ริษ ัท ฯ มีการบริห ารจั ดการความเสี ่ย งที ่ช ัด เจน ทั้งในเรื่องอ านาจ หน้า ที่
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยง และลาดับขั้นการรายงานความเสี่ยง
โดยให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(3)

ดู แ ลให้ บ ริ ษ ั ท ฯ มี ก ระบวนการในการบริ ห ารความเสี ่ ย งที ่ เ หมาะสม เพี ย งพอ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
กฏระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก ากับ ดูแลการด าเนินธุร กิจของบริษัท ฯ และให้เป็นไปตาม
หลักบรรษัท ภิบ าลที่ดี โดยให้มีการระบุ ประเมิน ตอบสนอง ติดตาม ทบทวน และ
รายงานความเสี่ยง และนาข้อมูลที่ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึง
การจั ด ท าการทดสอบภาวะวิ ก ฤต การจั ด ให้ ม ี แ ผนความต่ อ เนื ่ อ งทางธุ ร กิ จ
การก าหนดให้มีกระบวนการทดสอบแบบจ าลอง มีร ะบบข้อมูลที่ถ ูกต้อง เชื่อถือได้
สม่าเสมอ สมบูรณ์ และสามารถใช้ในการตัดสินใจได้

(4)

ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงหรือประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ ความเสี่ยงของบริษ ัท ฯ โดยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางที่เหมาะสม
รวมไปถึงให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่อาจนาไปสู่การละเมิดต่อกฎ ระเบียบ หรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
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(5)

ติ ด ตามและให้ ค าแนะน าต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท เกี ่ ย วกั บ ความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ ทรัพยากร ระบบ และเอกสารสาหรับใช้
ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

(6)

ทบทวนและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษ ัท เกี่ยวกับ การก าหนดความเสี่ยงที่
มุ่งหวัง ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ ขีดจากัดความเสี่ยง รวมถึงสมมติฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับแบบจาลองด้านการบริหารความเสี่ยง

(7)

ติดตามและให้คาแนะนาเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันและในอนาคต
ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ

(8)

พิจารณาและจัดเตรียมแผนบรรเทาความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน

(9)

เพื่อให้คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงสามารถดู แลการบริห ารความเสี่ ยงทั ่ ว ทั้ ง
องค์กรได้อย่างมีป ระสิท ธิภาพ จึงให้คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงสามารถอ่าน
รายงานการประชุ ม ของคณะกรรมการต่ า งๆ ของบริ ษ ั ท ได้ ยกเว้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

2.4.3 คณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารด้านการลุงทุน
(1) นายสาระ ล่าซา

ประธาน

(2) นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ

(3) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย

กรรมการ

(4) ดร. สุธี โมกขะเวส

กรรมการ

(5) นายมง ซิว ฮาน

กรรมการ

(6) นางดวงพร วาสนาสมปอง

กรรมการ

(7) นายฐมพร วงศ์ศิริเมธีกุล

กรรมการ

(8) นายอานาจ อุดมสมุทรหิรัญ

กรรมการ

(9) นายรังสรรค์ โฆษิตศรีปัญญา

กรรมการ

(10) นายวิศิษฐ์ เล็กสว่างวงศ์

กรรมการ

(11) นายวัฒนชัย ตัณฑประศาสน์

กรรมการ

(12) นางสาวณัฏฐา มั่นจิตกตัญญู

กรรมการ

(13) นางสาวมณฑนัช อาชวชาลี

กรรมการ

(14) นายรัตน์ชัย โถรัตน์

กรรมการ

(15) นายธนัญชัย สัจจะปรเมษฐ

กรรมการและเลขานุการ

(16) นายโพธิพงษ์ ล่าซา

ที่ปรึกษา

(17) ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม

ที่ปรึกษา
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2) บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
(1) ก าหนดและน าเสนอนโยบายการลงทุ น นโยบายการประกอบธุ ร กิ จ เกี ่ ย วกั บ
อสังหาริมทรัพย์ แนวทางปฏิบัติการจัดการลงทุน และระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลงทุนประจาปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมัติ แก้ไข แนวทางปฏิบัติการจัดการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ลงทุนในระหว่างปี
(3) พิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ผนการลงทุ น ของบริ ษ ั ท ฯ ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายการลงทุ น และ
นโยบายบริหารความเสี่ยงรวม
(4) พิจารณาและนาเสนอเป้าหมายและผลตอบแทนการลงทุนเพื่อบรรจุในแผนงบประมาณ
ของบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
(5) อนุมัต ิการลงทุนการประกอบธุร กิจเกี่ ยวกับ อสังหาริ มทรัพ ย์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
(6) ก ากับดูแลการลงทุน การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงรวม ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน และข้อกาหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยต้องประเมินผลการลงทุน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง
สม่าเสมอ
(7) ก ากับดูแลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง
ดูแลระบบงาน บุคลากร และข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มีความเพียงพอต่อการดาเนินงาน
(8) ให้มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือก าหนดกรรมการบริหารด้านการลงทุนผู้มี
อานาจอนุมัติ หรือคณะทางานชุดต่างๆ หรือบุคคลตามที่เห็นสมควร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
หรือดาเนินการที่เกี่ยวกับการลงทุน และการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อ
สนองตอบนโยบายต่างๆ

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1) รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(1) นางจารุวรรณ วนาสิน

ประธาน

(2) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

รองประธาน

(3) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

กรรมการ

(4) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว

กรรมการ

(5) นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ
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2) บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ด้านการสรรหา (Nomination)
(1) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม มาดารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ดารงตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) กรรมการบริษัท
(2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการ
จะต้องประกอบไปด้ว ยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใ นด้า น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration)
(1) ก าหนดนโยบายและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับ กรรมการและกรรมการชุดย่อย
รวมทั้งค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจาปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ดูแลให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ตนมีต่อบริษัทฯ
(3) ให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง
โดยค านึงถึง สภาพธุ ร กิจ ผลประกอบการ และผลตอบแทนของธุ ร กิจในประเภท
เดียวกัน
(4) เปิ ด เผยนโยบาย หลั ก เกณฑ์ ใ นการก าหนดค่ า ตอบแทน และค่ า ตอบแทนแต่ ล ะ
ประเภทที่กรรมการบริษัทได้รับไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
(1) ดูแล ก าหนด และทบทวนกรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการก ากับ ดู แล
กิจการ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และแนวปฏิบัติสากล
(2) ดูแล ให้คาแนะนา เพื่อให้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมี
ผลในทางปฏิบัติอย่างมีความต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
(3) ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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(4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทางานชุดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

2.4.5 คณะอานวยการบริหาร
1) รายชื่อคณะอานวยการบริหาร
(1) นางสาวสุจิตพรรณ ล่าซา

ประธาน

(2) นายกฤษฎา ล่าซา

กรรมการ

(3) นายสาระ ล่าซา

กรรมการ

(4) นางภคินีนาถ ติยะชาติ

กรรมการ

(5) นายเคียม เคียว โฮ

กรรมการ

(6) นายมง ซิว ฮาน

กรรมการ

(7) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย

กรรมการ

(8) นางเมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์

กรรมการ

2) บทบาทหน้าทีข่ องคณะอานวยการบริหาร
(1) ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานประจ าวันทุกๆ ด้านของบริษัทฯ และ
การดาเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณของฝ่ายจัดการ
(2) พิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องนามาทบทวนและแก้ไขทุกปี
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
(3) พิจารณาเรื่องทั้งหลายที่เป็นการดาเนินกิจการอันเป็นปกติที่ฝ่ายจัดการโอนเรื่องให้แก่
คณะอานวยการบริหาร
(4) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เป็นการดาเนินกิจการอันเป็นปกติ และ/หรือ อยู่นอกเหนือขอบข่ายของ
แผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้า ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อสถานะทางการเงิน และความสามารถในการทากาไร หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ

2.4.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
1) รายชื่อคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
(1) นายสาระ ล่าซา

ประธาน

(2) นายพุฒิพัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์

รองประธาน

(3) นางเมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์

กรรมการ

(4) นายรัตน์ชัย โถรัตน์

กรรมการ

(5) นางดวงพร วาสนาสมปอง

กรรมการ
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(6) นางสาวหทัย แก้วพิทักษ์

กรรมการ

(7) นายธีรวัฒน์ ปินตา

กรรมการ

(8) นางสาวจิตต์เกษม สุรธรรมานันท์

กรรมการ

(9) นางสาวเชอร์รี่ พงษ์ศักดิ์

กรรมการ

(10) นายปาณัท สุทธินนท์

กรรมการและเลขานุการ

2) บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
(1) กาหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
อนุมัต ิ โดยต้องเชื่อมโยงกับ ความเสี่ยง กลยุท ธ์ และเงินกองทุนของบริษ ัท ฯ รวมถึง
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง หลั ก การประกั น ภั ย หลั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย หลั ก กฎหมาย และ
หลักศีลธรรมจรรยา ความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อลูกค้า
(2) กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของบริษัทฯ ในการออกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานของบริ ษ ั ท ฯ ในส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การ
ออกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน และ
แผนงานที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด
2.2 กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การออกผลิตภัณฑ์
2.3 กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบ
และนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 กากับดูแลให้บริษัท ฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า
และมีความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
2.5 กากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม ทั้งด้านจานวนและ
คุ ณ ภาพ โดยต้ อ งสอดคล้ องกับ ปริม าณธุร กิจ และการปฏิ บ ัต ิ ห น้ าที่ อ ย่างมี
คุณภาพ
2.6 ก ากับ ดูแลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นธรรม เป็ น
ระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประเมินภาพรวม
และความเสี่ยงของธุร กิจได้ครบถ้วน สามารถวัดผลส าเร็จ วิเคราะห์จุดที่ มี
ปัญหา และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.7 ติ ด ตามกระบวนการด าเนิ น งานต่ า งๆ ของบริ ษ ั ท ฯ ให้ ม ี ค วามพร้ อ มและมี
ประสิทธิภาพก่อนผลิตภัณฑ์ออกจาหน่าย
(3) รายงานเรื่องที่สาคัญ และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์
ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่ง (1) ครั้ง
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2.5 การสรรหาและการแต่งตัง้ กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ
้ ริหาร
2.5.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษ ัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัท ภิบาล
เพื่อพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรื อ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง หรือกรรมการถึงกาหนดออก
ตามวาระ โดยค านึงถึงมิติในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณ์ คุณ ธรรม จริยธรรม และความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับ งานของบริษ ัท ฯ รวมถึง
พิจารณาในแง่ของสัดส่วน จานวน ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความ
เหมาะสม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานก ากับ ดูแ ล
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการและ
กรรมการอิสระ กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนตาแหน่งที่วางลง สายงานสานักเลขาธิการองค์กร
และสายงานกฎหมายจะดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
กรรมการบริษัทมีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสาม (3) ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนต าแหน่ง
กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะมีวาระการปฏิ บัติหน้าที่เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ กรรมการที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอีกได้

2.5.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัท
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก ดังนี้
(1) เปิ ด โอกาสให้ ก ั บ ผู ้ ส นใจเข้ า มาร่ ว ม โดยก าหนดเกณฑ์ ใ น การพิ จ ารณาบุ ค ลากรจาก
ความสามารถที ่ต ้ องการในแต่ ละต าแหน่งงาน เพื่อมาก าหนดเป็น เงื่ อนไขการรับ สมั ค ร
บุคลากร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์การท างาน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ แ ก่ บ ุ คคลที่ มี ความสามารถตรงตามเงื ่อ นไขได้ มาสมั ครเข้าท างาน ซึ่งการ
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจะไม่มีการกีดกัน หรือจากัดการคัดเลือกบุคคล
(2) การพิจารณาบุคลากรจะดาเนินการด้วยความเสมอภาค โดยคานึงถึงหลักการแห่งสิทธิของ
ความเสมอภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ตรงตามเงื่อนไข แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
หรือประกาศของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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(3) การคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่ วยงานต้นสังกัดที่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิช าชีพ นั ้นๆ และหน่วยงานบริห ารทรัพ ยากรบุค คล เพื่อให้การ
คัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตาแหน่งงาน
(4) ใช้เครื่องมือแบบทดสอบมาสนับสนุนการคัดเลือก ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ไ ด้บุคลากรที่ต รงกับ
ตาแหน่งงานนั้นๆ และสามารถประสบความสาเร็จในสายวิชาชีพต่อไปได้
(5) จะน าเสนอหลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ฯ ทุกระดับใน
องค์กร มีสวัสดิการที่เพียงพอที่จะช่วยให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และสร้างผลงานที่ดี
ตลอดระยะเวลาในการทางานของผู้ที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัทฯ มีดังนี้
(1) เปิดรับสมัครโดยตรงที่ที่ทาการของบริษัทฯ
(2) เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานกับมหาวิทยาลัยชั้นนา เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ต่อ
สถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ
(3) เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานกับองค์กรและสื่อประชาสัมพันธ์ online ต่างๆ
(4) การสรรหาบุคลากรจากพนักงานภายใน (Internal Recruitment)
(5) การสรรหาโดยการแนะนาจากพนักงานภายใน (Referral Program)
(6) การสรรหาโดยใช้บริษัทภายนอกจัดหาให้ (Recruitment Agency)

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อ
ก าหนดนโยบายและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุ ดย่อยของบริษ ัทฯ รวมทั้ ง
ค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจ าปี สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน
เพื่อให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty อันเป็นภาระหน้าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตามความทุ่มเท
(Dedication) ของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งคุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
โดยเทียบเคียงจากสภาพธุรกิจ ผลประกอบการ และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกันด้วย
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) : URL
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/corporate-governance/risk-management-policy
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
บริษัทฯ มีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินโดยมุ่งเน้นที่มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ นั่นคือการพิจารณา
ผลกระทบของการเปลี ่ ยนแปลงของอั ตราดอกเบี ้ ย หรื อปั จจั ยทางการเงิ นอื ่ นๆ ต่ อกระแสเงิ น สด
ในอนาคตของบริ ษ ั ทฯ ซึ ่ งกระแสเงิ นสดนี ้ ถ ู กประมาณการขึ ้ นอย่ างสอดคล้ องกั บราคาตลาดหรื อ
ประมาณการขึ ้ น โดยใช้ ห ลั ก ความสอดคล้ อ งกั บ ตลาด (Market Consistent Principle) ทั ้ ง นี้
การบริ หารสิ นทรั พย์ และหนี ้ ส ิ นมี การพิ จารณาความเสี ่ ยงด้ านอื ่ นๆ ร่ วมด้ วย อาทิ เช่ น ความเสี ่ ยง
ด้านตลาดและความเสี่ยงจากการรับประกันภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว ่ามูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคง
เพียงพอที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันอันเกิดจากหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดย ณ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ มี Duration ของสินทรัพย์ลงทุนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
อยู่ในช่วง 10-15 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจั ดการได้ และบริษั ทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนอยุ่ในระดับที่ยอมรับได้

4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและ
ความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย
เกณฑ์การตัดสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยไว้เอง
บริษ ัท ฯ บริห ารจัดการความเสี่ยงด้านการรับ ประกันภัย โดยมีกระบวนการพิจารณารับ ประกันภัย
การกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และการจัดสรรเงินสารองประกันภัยที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้คานึงถึงการ
ดารงเงินกองทุนตามกฎหมายและระดับเงินกองทุนขั้นต ่าที่บริษัทฯ ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจาย
ความเสี่ยงในการรับประกันภัยสาหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าบริษัทฯ จะรับไว้เองเพียงลาพัง โดย
จัดการให้มีการโอนความเสี่ยงให้บริษัทฯ รับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อ
บริษัทฯ มีการกาหนดขีดจากัดและรูปแบบการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ตามประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยง
ใดที่บริษัท ฯ มีความช านาญและมีข้อ มูล สถิต ิ เพียงพอ บริษ ัท ฯ จะก าหนดขีดจ ากั ดการรับ เสี่ ยงภัยไว้ เ อง
(Retention) ไว้ในสัดส่วนที่สูง แต่หากเป็นความเสี่ยงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัท ฯ จะกาหนดขีดจากัดการ
รับเสี่ยงภัยไว้เองที่ระดับต่า โดยบริษัทฯ จะโอนความเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือในรูปแบบของการเอาประกันภัยต่อ
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ทั้งนี้ บริษัทฯ จะกาหนดเงื่อนไขการโอนความเสี่ยงสาหรับผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ในกรณีที่จานวน
ความเสี่ยงสุท ธิเกินกว่าขีดจ ากัดในการรับ เสี่ยงภัยไว้เอง บริษัท ฯ จะโอนจ านวนความเสี่ยงสุทธิที่เกิน กว่า
ขีดจากัดในการรับเสี่ยงภัยไว้เองให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ

การประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยหนึ่ง โอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยหนึ่งที่ได้รับ
ประกันภัยเอาไว้ไปให้กับบริษัทอื่น โดยบริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้กับบริษัทอื่นเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่ อ
(Ceding Company) และบริษัทที่ยอมรับการประกันภัยต่อไว้เรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
การเอาประกันภัยต่อนอกจากเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการถ่ายโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของ
บริษัทฯ แล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังนี้
(1) เพื่อลดความผันผวนในเรื่องของอัตราการจ่ายสินไหม
(2) เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากการจ่ายสินไหมที่มีขนาดใหญ่ และกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
(3) เพื่อให้งบการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ
(4) เพื่อขยายขีดความสามารถในการรับประกันความเสี่ยงที่มีขนาดใหญ่
(5) เพื่อสร้างโอกาสในการรับประกันรูปแบบใหม่ หรือช่องทางใหม่
(6) เพื่อให้การบริการต่าง ๆ มีความเป็นมาตรฐานสากล
ปัจจัยที่ใช้ในพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ
(1) อันดับ ความน่ า เชื่ อถือ(Credit Rating) บริษ ัท ฯ จะพิจารณาความแข็ งแกร่ง ทางการเงิ น ของ
บริษัทรับประกันภัยต่อจากผลการจัดอับดับความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความสามารถ
ในการชาระหนี้ของบริษัทรับประกันภัยต่อ
(2) ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้า นเทคนิค ของบริษ ัท รับ ประกันภัยต่อที่สามารถให้ค าแนะน า
อย่างมืออาชีพและมีความเป็นสากล
(3) ความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยต่อและรูปแบบการประกันภัยต่อ
(4) ความยืดหยุ่นและความเข้าใจภาวะการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ
(5) การให้บริการด้านอื่น ๆ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการประกันภัยต่อในด้านต่างๆ ดังนี้
การจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทฯ กาหนดให้เอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยจะต้องมี
อันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Ratings) ไม่ต ่ากว่า BBB+ ในวันเริ่มสัญญา (หรือมีอัตราส่วนความ
เพียงพอของเงินกองทุนที่เทียบเท่า ที่กาหนดโดยคปภ.สาหรับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ)
บริษัทฯ มีการติดตามอันดับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่ออย่างสม่าเสมอ และ
หากอันดับความมั่นคงทางการเงินลดลงต ่ากว่า BBB+ บริษัทฯ จะมีการดาเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านเครดิต โดยที่ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเอาประกันภัยต่อสาหรับธุรกิจใหม่
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การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเร่งด่วนให้ในกรณีร้องขอพิเศษ
การจัดการความเสี่ยงด้านกระจุกตัวสาหรับคู่สัญญาประกันภัยต่อ
บริษัทฯ มีการกาหนดสัดส่วนของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกั นภั ย เรื ่ อง หลั กเกณฑ์ วิ ธ ี การ และเงื ่ อนไขในการประกั นภั ยต่ อของ
บริษัทประกันชีวิต และมีการติดตามการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
นโยบายการประกันภัยต่อกับแผนธุรกิจ การดารงเงินกองทุน และนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทในการจัดทาแผนธุรกิจของบริษัท ฯ นั้น บริษัทฯ มีการวางแผน กาหนดเป้าหมายของบริษัท ฯ ในอนาคต
โดยคานึงถึงทิศทางและแนวโน้มของตลาด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าว การประกันภัยต่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัย ก็เป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่บริษัทฯ คานึงถึงในการจัดทาแผนธุรกิจ
นโยบายการประกันภัยต่อถูกจัดทาขึ้นโดยคานึงถึงอัตราการเติบโตที่คาดหวัง สัดส่วนของแบบประกัน
ตามที่ระบุไว้ในแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่นาส่ง คปภ. รายปี รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ที่
ท าให้เกิดความสูญเสียขนาดใหญ่ เช่น ภัยก่อการร้าย สึนามิ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินตาม
แผนธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
นโยบายการประกันภัยต่อได้ถ ูกจัดท าให้มีความสอดคล้องกับ ความเสี่ ยงที่มุ่งหวั ง ที่ก าหนดไว้ใ น
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ฯ ทั้งในเชิงสัดส่วนของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมที่เกิดขึ้นจริงต่อ
มูลค่าที่คาดการณ์ และอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน

5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
5.1 สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริษัทฯ กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ดังนี้
การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี
บริ ษ ั ทฯ ใช้ ว ิ ธ ี ส ารองประกั นภั ยแบบเบี ้ ยประกั นภั ยสุ ท ธิ มู ลค่ าตามบั ญชี ณ วั นที ่ รายงานได้
ถูกเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้ก าหนดสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะและ
อัตราทุพพลภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามตารางมรณะมาตรฐาน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยคิดลดที่ใช้อยู่
ในช่วงอัตราตามที่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้ร ับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
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การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน
บริษ ัทฯ ใช้วิธีส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกั นภัยรวม ณ วันที่รายงานได้ถ ูกเปิดเผยไว้ โดยใช้
สมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยก่อนการเอาประกันภัยต่ อ
โดยรวมถึ งค่ าผั นผวนซึ ่ งเป็ นไปตามที ่ ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บ และส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัยกาหนด

5.2 สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
บริษัทฯ กาหนดมูลค่าของสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี้
การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะสั้นตามราคาบัญชีและราคาประเมิน
การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะสั้นตามราคาบัญชีและราคาประเมิน ประกอบด้วย
มูลค่าของสารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และมูลค่าของสารองเบี้ยประกันภัย ณ
วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้
บริษ ัทฯ ใช้วิธี Chain-Ladder ในการก าหนดมู ลค่ าของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่ าสิ นไหม
ทดแทนค้างจ่าย ตามการปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสากล ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยสมมติฐานที่ใช้
ในการประมาณการของหนี้สินมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประมาณการหนี้สินเพียงพอส าหรับหนี้สินที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ในส่วนของการก าหนดมูลค่าส ารองเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ส ารองเบี้ยประกันภัยจากมูลค่า ที่
มากกว่าระหว่างส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ( Unearned Premium
Reserves: UPR) และภาระผู กพัน ด้ านเบี้ ยประกั น ภั ย (ส ารองส าหรั บ ความเสี่ ยงภั ยที่ ยั งไม่ สิ ้ น สุ ด
(Unexpired Risk Reserves: URR)) ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน
ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มของภาระผูกผันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสมมติฐานที่เป็น
ค่าประมาณการที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ามูลค่าภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอที่ระดับความ
เชื่อมั่นตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกาหนด
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและกระบวนการสอบทานความสอดคล้ อง
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล สมมติฐานรวมถึงผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ใน
การคานวณ จากทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
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ข้อมูลเชิงปริมาณ
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว

ปี 2563

ปี 2562

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

467,030

533,510

441,079

486,547

3,852

3,947

3,761

3,850

681

681

903

903

453

453

352

352

(long-term technical reserves)
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
(short-term technical reserves)
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย
(Unpaid policy benefits)
หนี้สินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย
(Due to insured)

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์
หลั กเพื ่ อ ให้ นั กลงทุ นผู ้วิ เคราะห์ ทางการเงิ นเข้า ใจถึ งมู ลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ ของหนี้ ส ินจากสัญญา
ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง
จากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับ
และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ส ิ น และหนี ้ ส ิ น ของ
บริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุ ประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่
ผู้เอาประกันภัยซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตาม
หลักการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ
ประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม
และปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารอง
ประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่ง
ให้เป็นไปตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินอย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ที่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สิน
จากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
(1) บริษ ัท ฯ มีวัต ถุป ระสงค์การลงทุนในสินทรัพ ย์ลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าอัต ราผลตอบแทนขั้นต ่าที่
สัญญาไว้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อดารงสภาพคล่องของกระแสเงินสด สาหรับใช้
ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
(3) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

นโยบายและกระบวนการลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเน้นการลงทุน
อย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี มีสภาพคล่องสูง อีกทั้งให้ความมั่นคงในการด ารง
เงิ น ต้ น และกระแสเงิ น สด (Cash inflow) สม ่ า เสมอ ซึ ่ ง มี ก ารกระจายการลงทุ น ในตราสารต่ า งๆ ที ่ ใ ห้
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ต่างกัน ควบคู่กับหลักการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ

ข้อมูลเชิงปริมาณ
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2563
ราคาบัญชี

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

ปี 2562

ราคาประเมิน

ราคาบัญชี

ราคาประเมิน

5,571

5,571

1,394

1,394

423,960

514,294

404,754

504,117

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)

54,221

54,219

45,493

45,875

หน่วยลงทุน

19,791

19,791

26,968

26,968

เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

20,876

25,786

19,811

19,811

1,961

1,961

3,864

3,858

6

6

2

2

5,191

5,191

4,007

9,983

-

-

-

-

531,577

626,818

506,293

612,008

ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงิน,
ตั๋วแลกเงิน, หุ้นกู้แปลงสภาพ และสลากออมทรัพย์)

เงินให้กู้ยืม และเงินให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนอื่น
รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริม การ
ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ส ิ น และหนี ้ ส ิ น ของบริ ษ ั ท ประกั น ชี ว ิ ต เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษท
ั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

2563

2562

เบี้ยประกันภัยรับรวม

75,327

83,840

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ

72,162

80,515

รายได้จากการลงทุนสุทธิ

19,072

18,803

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่ม(ลด)จากปีก่อน

25,951

35,102

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

43,009

41,369

7,883

7,740

กาไรสุทธิ

บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับรวม 75,327 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการขายผ่านช่องทาง
ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีการหักเบี้ยประกันภัยต่อ ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน
ทาให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 72,162 ล้านบาท และมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 19,072
ล้านบาท หลักๆ เกิดจากรายได้ ดอกเบี้ย ของเงิ นลงทุนที ่จะถื อจนครบก าหนดและเงินปั นผล ในขณะที่ มี
ค่าใช้จ่ายสารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน 25,951 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
ผลิตภัณฑ์ท ี่ขายและให้เพียงพอต่ อหนี้สินตามกรมธรรม์ท ี่มีผลบังคับ และมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์จ่ ายตาม
กรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 43,009 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าครบกาหนดกรมธรรม์ ค่าเวนคืน
กรมธรรม์ และค่าเงินงวดตามกรมธรรม์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกาไรสุทธิสาหรับงวดมกราคม – ธันวาคม 2563
จานวน 7,883 ล้านบาท

รายการอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน่วย : ร้อยละ
รายการอัตราส่วน

2563

2562

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ

46.23

40.03

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีต่อ : เบี้ยประกันภัยสุทธิ

9.47

8.86

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on equity ratio)

11.29

12.41

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
-

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด

1.45

1.53

-

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ

1.44

1.52

Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment Ratio)
-

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด

3.62

3.85

-

อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์

3.65

3.87

118.39

126.60

ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษท
ั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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หมายเหตุ - ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย ว่ า ด้ ว ยการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ ส ิ น และหนี ้ ส ิ น ของบริ ษ ั ท ประกั น ชี ว ิ ต เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการ
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้ สินทรัพย์ในกองทุนเป็นของ
ผู้เอาประกันภัยมิได้เป็นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการ
ลงทุ น อย่ า งชั ด เจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุ น ขึ ้ น อยู ่ ก ั บ ผลการลงทุ น ของบริ ษ ั ท แต่ ไ ม่ ต ่ า กว่ า
ผลตอบแทนขั้นต่าที่ได้รับรองไว้

8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของเงินกองทุน อันสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความ
น่าเชื่อถือของบริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบภายใต้การกากับดูแล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายในขอบเขตที่
ยอมรับได้
แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
บริ ษ ั ท ฯ และบริ ห ารจั ด การเงิ น กองทุ น ให้ เ พี ย งพอต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ทั ้ ง ภายใต้ ภ าวะปกติ แ ละ
ภาวะวิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ บริหารจัดการเงิ นกองทุนอย่างมี ประสิทธิผลเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่ าง
เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการบริหารจัดการภายในต่างๆ ได้แก่ การวางแผนทางการเงิ น
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การกาหนดราคาผลิตภัณฑ์และการวัดผลการดาเนินงาน เป็นต้น
บริษัทฯ มีกระบวนการบริ หารจัด การเงิ น กองทุ น ที่ เชื่ อมโยงระหว่า งแผนธุร กิ จ แผนกลยุ ท ธ์
กรอบความเสี่ยงที่มุ่งหวังและระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ โดยการพิจารณาเงินกองทุนได้คานึงถึง
ระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอันครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทดสอบ
ภาวะวิกฤตเพื่อประเมินความเพียงพอของเงิ นกองทุนและจัดเตรียมแผนการจัดการต่างๆ เพื่อให้
บริษัทฯ มีเงินกองทุนเพียงพอแม้ประสบภาวะวิกฤต
บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่าง
สม ่าเสมอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทั้งภายใต้ภ าวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้การบริหารจั ด การ
เงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างต่อเนื่อง
แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษท
ั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลเชิงปริมาณ
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

สินทรัพย์รวม

656,401

641,010

หนีส
้ น
ิ รวม

551,487

511,275

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

538,591

491,652

- หนี้สินอื่น

12,896

19,623

ส่วนของผูถ
้ อื หุ้น

104,914

129,735

321.3

385.2

321.3

385.2

323.3

385.7

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด

104,652

129,539

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

32,370

33,587

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน
้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของต่อเงินกองทุนที่
ต้องดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน
้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุนทีต
่ อ้ งดารงตามกฎหมาย
(ร้อยละ)
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและ
ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต
กาหนดให้นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการที่จาเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต่ากว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ใช้ในการกากับ (supervisory CAR) ที่กาหนด
ไว้ในประกาศฯ ได้
- รายการข้ า งต้ น ค านวณโดยใช้ ม ู ลค่ า ตามประกาศคณะกรรมการก ากั บและส่ งเสริม การประกอบธุ รกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต และประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว: URL
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
https://www.muangthai.co.th/th/about-mtl/investor-relations
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