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แบบรายการเปิดเผยขอ้มูล (แนบท้ายค าสัง่นายทะเบยีนท่ี 47/2561) 

เรือ่ง ให้บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะและผลการด าเนนิงานของบรษัิทประกนัชวีติ 

------------------------------------------------------------- 

 

  



 

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

3 

 

สว่นท่ี 2 การรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลท่ีเปิดเผย 

ให้บรษัิทเปิดเผยขอ้มลูตามแบบรายการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและ

ระยะเวลาท่ีใช้เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  

1.1 ประวตัิบริษัท: URL 

 
 

1.2 นโยบาย วตัถปุระสงค์ และกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจตามนโยบายก ากับดูแลกิจการหรือ 

Corporate Governance ยึดถือหลักความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ปราศจากการคอร์รัปชั่น รวมถึง

การมีความรับผิดชอบและให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความมุ่งมั่นในการเดินหน้า

นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)” และเพื่อเป็นการตอกย ้าเป้าหมายสู่การ

เป็นผู้น าด้านสุขภาพตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการท่ีหลากหลาย 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต บริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้าง

ประสบการณ์การบริการที่ดีกับลูกค้า และ การมีช่องทางการจ าหน่ายให้หลากหลายและมีความ

ทันสมัยมากขึ้น ด้วยการน าเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรมสนับสนุนการด าเนินงานให้รองรับ

ลูกค้าแต่ละกลุ ่ม รวมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายสาขา เพื ่อสร้างความ

แตกต่างในด้านสินค้าและบริการ เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพของตัวแทนให้

เป็นท่ีปรึกษาหรือนักวางแผนทางการเงิน  

นอกจากน้ี บริษัทฯ เตรียมพร้อมการยกระดับพัฒนากระบวนการท างานเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อ

เดินหน้าสู่การเป็น Digital Insurer และตอบรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และ

เพื ่อเป็นบริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภาค (Regional Life Insurance Company) ซึ ่งในปัจจุบัน 

บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ในรูปแบบของ

การร่วมทุน (Joint Venture) หรือการจัดตั ้งส านักงานผู ้แทน (Representative Office) ใน

ต่างประเทศ 

 

https://www.muangthai.co.th/about/history  

https://www.muangthai.co.th/about/history
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

ในปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายในการเป็น

บริษัทประกันชีวิตที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม พร้อมก้าวเคียงคู่ไปกับลูกค้าในทุกช่วงจังหวะของชีวิต 

(Life Stage) ผ่านนโยบาย “MTL Everyday Life Partner” เดินหน้าออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ

รูปแบบใหม่ผ่านนวัตกรรม ผ่านกลยุทธ์และแนวคิดแบบ Outside In ทั ้งนี ้  กลยุทธ์ของ “MTL 

Everyday Life Partner”แบ่งออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย  

1. Segment of One คือ การมุ่งเน้นการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ลูกค้าในรูปแบบ

ท่ีเป็น one to one ซึ่งจะเหมาะกับลูกค้าเฉพาะบุคคลมากยิ่งขึ้น 

2. Excellence Service คือ การยกระดับการให้บริการให้ครอบคลุมการให้บริการแก่ลูกค้าในทุก

ด้าน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ด้านการบริการที่ครบวงจร พร้อมก้าวเดินเคียงข้างลูกค้าในทุกไลฟ์

สไตล์ 

3. Health Revolution คือการเดินหน้าสู่การเป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพที่ตอบโจทย์ได้อย่าง

ครบวงจรในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมปลดล็อกข้อจ ากัดด้านประกันสุขภาพและสร้างนวัตกรรมใหม่ออกมา

อย่างต่อเน่ือง  

4. Digital Insurer คือการพัฒนาแพลตฟอร์มและเครื่องมือเพื่อตอกย ้าความเป็นผู้น าในการ

ให้บริการด้วยเครื่องมือท่ีทันสมัยและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  

5. Multi-Channel Distribution คือ การพัฒนาช่องทางการขายให้มีความหลากหลาย เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกยุคสมัย 

6. Ecosystem Partner คือ การเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อดูแล

และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย สถานพยาบาล และ

พันธมิตรในกลุ่มท่ีเป็นสตาร์ทอัพด้าน Insure Tech และ Health Tech 

7. Regional Company คือ การให้ความส าคัญกับการขยายตลาดไปสู่ประเทศที่มีศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าเมื่อเดินทางไปต่างประเทศ เช่น 

บริการ MTL Global Connect ซึ่งลูกค้าที่เจ็บป่วยในต่างประเทศสามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลได้

ตามสิทธิ์โดยไม่ต้องส ารองจ่าย 
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก

ตามประเภทของการรับประกันภัย 

(1) ผลิตภัณฑ์ บริการท่ีส าคัญของบริษัท: URL 

 
 
 
 

(2) สัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต    

1.5.1  ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต: URL         

 
 

1.5.2  วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน: URL         

  
 
 

 

 

 

 

https://www.muangthai.co.th/product 

https://www.muangthai.co.th/product/group 

การประกันภัย

ประเภท

อุตสาหกรรม

การประกันภัย

อุบัติเหตุส่วน

บุคคล 

(Personal 

Accident)

การประกันภัย

ประเภทกลุ่ม

 (Group) รวม

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อื่นๆ รวม

สัดส่วนของเบี้ย

ประกันภัย

(ร้อยละ)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าปี

1. เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง หมายถงึ เบี้ยประกันภัยปีแรก+เบี้ยประกันภัยปีต่อไป+เบี้ยประกันภัยจ่ายครั้งเดียว ทั้งน้ีหมายรวมถงึเบี้ยประกันภัยสัญญาแนบท้าย

2. เบี้ยประกันภัยรายงานโดยเกณฑเ์งินสด

 ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2561

รายการ
การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

จ านวนเบี้ยประกันภัย

รับโดยตรง
 14,043.63  69,135.26  2,705.85  1,293.35  87,178.09

        14.59         71.80         2.81         1.34

                            หน่วย : ล้านบาท

              15.97

        90.54                  9.13             100.00

            302.80          8,790.07        96,286.93

                 0.02                  0.31

https://www.muangthai.co.th/service/Service03 

https://www.muangthai.co.th/contact 

https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/group
https://www.muangthai.co.th/service/Service03
https://www.muangthai.co.th/contact
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2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบรษัิท รวมถึงรายละเอยีดใน

การด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

(1) กรอบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี: URL 

      
 

(2) กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน

ที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งท าให้

เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

สร้างผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว มีการปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรมและมี

รายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนินการที่น่าเชื ่อถือ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการกระท าอันอาจก่อความ

เสียหายต่อชื่อเสียงบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการ

ควบคุมภายในที่ดี เพื่อด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการมีจิตส านึกในการบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายในของการด าเนินงานทุกด้านของบริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ต้องมีความ

เข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีในการรักษาไว้ซึ่งการควบคุมภายในท่ีดี  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ “นโยบายการควบคุมภายใน” เพื่อเน้นย ้าให้ทุกคนในองค์กร

เห็นถึงความส าคัญของกระบวนการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยนโยบายดังกล่าวได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท: URL 

 

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท: URL 

 
 

2.4 คณะกรรมการชุดย่อย 

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance  

https://www.muangthai.co.th/about/structure  

https://www.muangthai.co.th/about/board  

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance
https://www.muangthai.co.th/about/structure
https://www.muangthai.co.th/about/board
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2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   รองประธาน 

(ท าหน้าที่เป็นประธาน) 

(2) รศ.ดร. ธีระพร  วีระถาวร  กรรมการ 

(3) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว  กรรมการ 

2) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป

ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งรายงานต่างๆ ที่น าส่งต่อหน่วยงานก ากับดูแล

ที่เก่ียวข้อง 

(2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล ตามมาตรฐานสากล รวมถึง

ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(3) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 

(4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนด

ของส านักงาน คปภ. 

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ  และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(6) พิจารณาอนุมัติรายงานการก ากับดูแลกิจการเพื ่อน าส่งต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่

เก่ียวข้อง 

(7) ทบทวนการลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ฐานะทางการเงิน

และความมั่นคงของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือพนักงานของบริษัทฯ 

(8) จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบ

ทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(9) ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับงบการเงิน และรายงานที่น าส่งต่อหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง

ประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประเด็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัท 

(10) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากับดูแลกิจการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการ
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ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า ดังต่อไปนี้ 

(10.1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

(10.2) การทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบ

การควบคุมภายใน 

(10.3) การฝ่าฝืนกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 

(10.4) หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบ

จะต้องรายงานต่อส านักงาน คปภ. โดยไม่ชักช้า 

(11) แสดงความเห็นประกอบรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(12) ปฏิบัติหน้าที ่อ ื ่นใดตามที ่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย   ประธาน 

(2) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว   รองประธาน 

(3) นาวสาวสุจิตพรรณ ล ่าซ า  กรรมการ 

(4) นายสาระ ล ่าซ า   กรรมการ 

(5) นางภคินีนาถ ติยะชาติ   กรรมการ 

(6) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมการ 

(7) นายคิม ชี ยิบ    กรรมการ 

(8) นายมง ซิว ฮาน   กรรมการ 

(9) ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม   กรรมการ 

(10) ดร. สุธี โมกขะเวส   กรรมการและเลขานุการ 

2) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

(1) ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  รวมถึงทบทวน

ความเหมาะสมของนโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง

อื่นๆ อย่างสม ่าเสมอ  

(2) ดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ 

หรือหลักเกณฑ์ที่ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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(3) ดูแลให้บริษัทมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่

ก ากับดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยให้มี

การระบุ ประเมิน ตอบสนอง ติดตาม ทบทวน และรายงานความเสี่ยง และน าข้อมูลที่ได้

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ รวมถึงการจัดท าการทดสอบภาวะวิกฤติ การ

จัดให้มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การก าหนดให้มีกระบวนการทดสอบแบบจ าลอง มี

ระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม ่าเสมอ สมบูรณ์ และสามารถใช้ในการตัดสินใจได้ 

(4) ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการบริหารความเส่ียงหรือประเด็นต่างๆ ที่

เกี ่ยวข้อง รวมไปถึงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่อาจน าไปสู่การละเมิดต่อกฎ 

ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

(5) ติดตามและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัทเกี ่ยวกับความเหมาะสมและความ

เพียงพอของโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ ทรัพยากร ระบบ และเอกสารที่ใช้ในการบริหาร

ความเส่ียง เพื่อให้เกิดการบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพ 

(6) ทบทวนและให้ค าแนะน าต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการก าหนดความเสี่ยงที่มุ ่งหวัง 

ขีดจ ากัดความเส่ียง รวมถึงสมมติฐานต่าง  ๆที่เก่ียวข้องกับแบบจ าลองด้านการบริหารความเส่ียง 

(7) ติดตามและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันและในอนาคต

ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

2.4.3 คณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 

1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 

(1) นายสาระ ล ่าซ า    ประธาน 

(2) นางภคินีนาถ ติยะชาติ   กรรมการ 

(3) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมการ 

(4) นายคิม ชี ยิบ    กรรมการ 

(5) ดร. สุธี โมกขะเวส   กรรมการ 

(6) นายมง ซิว ฮาน   กรรมการ 

(7) นางดวงพร วาสนาสมปอง  กรรมการ 

(8) นายฐมพร วงศ์ศิริเมธีกุล  กรรมการ 

(9) นายอ านาจ อุดมสมุทรหิรัญ  กรรมการ 

(10) นายรังสรรค์ โฆษิตศรีปัญญา  กรรมการ 

(11) นายวิศิษฐ์ เล็กสว่างวงศ์  กรรมการ 

(12) นายวัฒนชัย ตัณฑประศาสน์  กรรมการ 

(13) นางสาวณัฏฐา มั่นจิตกตัญญู  กรรมการ 

(14) นางสาวมณฑนัช อาชวชาลี  กรรมการ 
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(15) นายธนัญชัย สัจจะปรเมษฐ  กรรมการและเลขานุการ 

(16) นายโพธิพงษ์ ล ่าซ า   ที่ปรึกษา 

(17) ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม   ที่ปรึกษา 

(18) นายรัตน์ชัย โถรัตน์   ที่ปรึกษา 

2) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 

(1) ก าหนดและน  าเสนอนโยบายการลงท ุน นโยบายการประกอบธุรก ิจเก ี ่ยวก ับ

อสังหาริมทรัพย์ แนวทางปฏิบัติการจัดการลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ลงทุนประจ าปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

(2) พิจารณา อนุมัติ แก้ไข แนวทางปฏิบัติการจัดการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ลงทุน ในระหว่างปี 

(3) พิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และ

นโยบายบริหารความเส่ียงรวม  

(4) พิจารณาและน าเสนอเป้าหมาย และผลตอบแทนการลงทุน เพื่อบรรจุในแผนงบประมาณ

ของบริษัทฯ  

(5) อนุมัติการลงทุน การประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

(6) ก ากับดูแลการลงทุน การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบริษัทฯ และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องประเมินผลการลงทุน และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

(7) ก ากับดูแลในเรื ่องธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่

เกี่ยวกับธุรกรรมการลงทุนและการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้ง

ดูแลระบบงาน บุคลากรและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ให้มีความเพียงพอต่อการด าเนินงาน 

(8) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานชุดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร 

2.4.4 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

1) รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

(1) นายสืบตระกูล สุนทรธรรม   ประธาน 

(2) นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย   รองประธาน 

(3) นางจารุวรรณ วนาสิน   กรรมการ  

(4) นายฟิลลิป โพล อาเธอร์ ลาทัว  กรรมการ 

(5) นายวิบูลย์ อังสนันท์   กรรมการ 
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2) บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

ด้านการสรรหา (Nomination) 

(1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมมาด ารงต าแหน่ง

กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 

(2) สรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื ่อพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อย 

(3) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร มีประสบการณ์ใน

ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration) 

(1) ก าหนดนโยบายและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทั้งค่า

เบี ้ยประชุม โบนัสประจ าปี สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อน าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท 

(2) ดูแลให้กรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ตนมีต่อบริษัทฯ 

(3) ให้มีการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยปีละ 1 คร้ัง โดยค านึงถึง

สภาพธุรกิจ ผลประกอบการ และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกัน 

ด้านบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 

(1) ดูแล ก าหนด และทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมใน

การด าเนินธุรกิจ และนโยบายต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของ

หน่วยงานก ากับดูแลท่ีเก่ียวข้องและแนวปฏิบัติสากล 

(2) ดูแล ให้ค าแนะน า เพื่อให้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีผลในทาง

ปฏิบัติอย่างมีความต่อเนื่อง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) ติดตาม และดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

(4) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

บริษัทฯ พร้อมให้ความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการและคณะท างานชุดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร  

2.4.5 คณะอ านวยการบริหาร 

1) รายชื่อคณะอ านวยการบริหาร 

(1) นางสาวสุจิตพรรณ ล ่าซ า   ประธาน 

(2) นายกฤษฎา ล ่าซ า    รองประธาน 

(3) นายสาระ ล ่าซ า    กรรมการ 

(4) นางภคินีนาถ ติยะชาติ   กรรมการ 

(5) นายคิม ชี ยิบ    กรรมการ 
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(6) นายเคียม เคียว โฮ   กรรมการ 

(7) นายมง ซิว ฮาน   กรรมการ 

(8) นางสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมการ 

(9) นางเมฑะกา เหล่าขวัญสถิตย์  กรรมการ  

2) บทบาทหน้าท่ีของคณะอ านวยการบริหาร 

(1) ให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการด าเนินงานประจ าวันทุกๆ ด้านของบริษัทฯ 

และการด าเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณของฝ่ายจัดการ 

(2) พิจารณาเรื่องที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องน ามาทบทวนและ

แก้ไขทุกปีตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

(3) พิจารณาเรื่องทั้งหลายที่เป็นการด าเนินกิจการอันเป็นปกติที่ฝ่ายจัดการโอนเรื่องให้แก่

คณะอ านวยการบริหาร  

(4) พิจารณาเรื ่องอื ่นๆ ซึ ่งจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อสถานะทางการเงินและ

ความสามารถในการท าก าไร หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 

 

2.5 การสรรหาและการแตง่ตัง้กรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้ริหาร  

2.5.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เพื่อ

พิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ว่างลง หรือกรรมการถึงก าหนดออกตามวาระ 

โดยค านึงถึงมิติในด้านต่างๆ เช่น อายุ เพศ คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 

คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการอุทิศเวลาให้กับงานของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาในแง่ของ

สัดส่วน จ านวน ความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม ทั้งนี้ 

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงานก ากับดูแล กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการ

และกรรมการอิสระ กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อทดแทนต าแหน่งที่วางลง สายงานเลขาธิการ

องค์กรและสายงานกฎหมายจะด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์และ

หน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 

กรรมการบริษัทมีวาระการปฏิบัติหน้าที ่คราวละ 3 ปี นับแต่วันที ่ได้รับการแต่งตั ้งจากที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทดแทนต าแหน่ง

กรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ จะมีวาระการปฏิบัติหน้าที่เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่

ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้  กรรมการที่ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอีกได ้
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2.5.2 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของบริษัท 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเป็นส่ิงที่บริษัทให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลากรที่

มีคุณภาพ บริษัทจึงมีนโยบายในการสรรหาและคัดเลือก ดังน้ี 

(1) เปิดโอกาสให้กับผู้สนใจเข้ามาร่วม โดยก าหนดเกณฑ์ในพิจารณาบุคลากรจากความสามารถ

ที่ต้องการในแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อมาก าหนดเป็นเงื ่อนไขการรับสมัครบุคลากร ได้แก่ 

คุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ และประสบการณ์การท างาน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่

บุคคลที่มีความสามารถตรงตามเงื่อนไขได้มาสมัครเข้าท างาน ซึ่งการประกาศรับสมัครเพื่อ

คัดเลือกจะไม่มีการกีดกัน หรือจ ากัด การคัดเลือกบุคคล 

(2) การพิจารณาบุคลากรจะด าเนินการด้วยความเสมอภาค โดยค านึงถึงหลักการแห่งสิทธิของ

ความเสมอภาคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทางการศึกษา และประสบการณ์การท างาน

ตรงตามเงื่อนไข แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

หรือประกาศของหน่วยงานก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง 

(3) การคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดที่

เป็นผู้เชี ่ยวชาญในสาขาวิชาชีพนั้นๆ และหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การ

คัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งงาน 

(4) ใช้เครื่องมือแบบทดสอบมาสนับสนุนการคัดเลือก ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ได้บุคลากรที่ตรงกับ

ต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถประสบความส าเร็จในสายวิชาชีพต่อไปได้ 

(5) จะน าเสนอ หลักประกันความมั่นคงแห่งอาชีพให้แก่ผู้ที่ เข้ามาร่วมงานกับบริษัททุกระดับใน

องค์กร มีสวัสดิการที่เพียงพอที่จะช่วยให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และสร้างผลงานที่

ดีตลอดระยะเวลาในการท างานของผู้ที ่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทอย่างเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงเวลา 

ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัทมี ดังน้ี 

(1) เปิดรับสมัครโดยตรงที่ที่ท าการของบริษัท   

(2) เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานกับมหาวิทยาลัยชั้นน า เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อ

สถาบันและมหาวิทยาลัยช้ันน าต่างๆ 

(3) เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัครงานกับองค์กรและส่ือประชาสัมพันธ์ online ต่างๆ  

(4) การสรรหาบุคลากรจากพนักงานภายใน (Internal Recruitment) 

(5) การสรรหาโดยการแนะน าจากพนักงานภายใน (Referral Program) 

(6) การสรรหาโดยใช้บริษัทภายนอกจัดหาให้ (Recruitment Agency) 

 

 

 



 

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

14 

 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเพื่อ

ก าหนดนโยบายและพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รวมทั้งค่าเบี้ย

ประชุม โบนัสประจ าปี สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้

กรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ

รับผิดชอบของกรรมการซึ่งจะต้องปฏิบัติตามหลัก Fiduciary Duty อันเป็นภาระหน้าที่ที ่ก าหนดโดย

กฎหมาย และกรรมการจะต้องมีความรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาหากไม่ได้ปฏิบัติตามความทุ่มเท 

(Dedication) ของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งคุณค่า (Value) ที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

โดยเทียบเคียงจากสภาพธุรกิจ ผลประกอบการ และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกันด้วย 

 

3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหาร

สินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)   

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM): URL  

 

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน (Asset Liability Management: ALM) 

บริษัทฯ มีการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินโดยมุ่งเน้นที่มูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ นั่นคือการพิจารณา

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือปัจจัยทางการเงินอื่นๆ ต่อกระแสเงินสดใน

อนาคตของบริษัทฯ ซึ่งกระแสเงินสดนี้ถูกประมาณการขึ้นอย่างสอดคล้องกับราคาตลาดหรือประมาณ

การขึ ้นโดยใช้หลักความสอดคล้องกับตลาด (Market Consistent Principle) ทั ้งนี ้การบริหาร

สินทรัพย์และหนี้สินมีการพิจารณาความเสี่ยงด้านอื่นๆ ร่วมด้วย อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านตลาดและ

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ยังคงเพียงพอที่จะ

ปฏิบัติตามภาระผูกพันอันเกิดจากหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ   

มี Duration ของสินทรัพย์ลงทุนที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยและหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอยู่

ในช่วง 10-15 ปี ซึ ่งยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และบริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราส่วนความ

เพียงพอของเงินกองทุนอยุ่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 

 

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance?Sub=4  

 

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance?Sub=4
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยท่ีสามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อ

ฐานะการเงินของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและ

ความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัวของภัย 

เกณฑ์การตัดสินใจในการรับความเส่ียงจากการรับประกันภัยไว้เอง 

บริษัทฯ บริหารจัดการความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย โดยมีกระบวนการพิจารณารับประกันภัย การ

ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และการจัดสรรเงินส ารองประกันภัยที่เหมาะสม โดยบริษัทได้ค านึงถึงการด ารง

เงินกองทุนตามกฎหมายและระดับเงินกองทุนข้ันต ่าที่บริษัทยอมรับได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกระจายความเส่ียงใน

การรับประกันภัยส าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าบริษัทจะรับไว้เองเพียงล าพัง โดยจัดการให้มีการ

โอนความเสี่ยงให้บริษัทรับประกันภัยต่อผ่านสัญญาประกันภัยต่อ 

บริษัทมีการก าหนดขีดจ ากัดและรูปแบบการรับเสี่ยงภัยไว้เอง ตามประเภทของความเสี่ยง ความเสี่ยงใดที่

บริษัทมีความช านาญและมีข้อมูลสถิติเพียงพอ บริษัทจะก าหนดขีดจ ากัดการรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ไว้ใน

สัดส่วนที่สูง แต่หากเป็นความเส่ียงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทจะก าหนดขีดจ ากัดการรับเสี่ยงภัยไว้เองที่ระดับต ่า 

โดยบริษัทจะโอนความเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือในรูปแบบของการเอาประกันภัยต่อ 

ทั้งนี้บริษัทจะก าหนดเงื่อนไขการโอนความเสี่ยงส าหรับผู้เอาประกันภัยแต่ละราย ในกรณีที่จ านวนความ

เส่ียงสุทธิเกินกว่าขีดจ ากัดในการรับเส่ียงภัยไว้เอง บริษัทจะโอนจ านวนความเส่ียงสุทธิที่เกินกว่าขีดจ ากัดในการรับ

เส่ียงภัยไว้เองให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อ 

การประกันภัยต่อ คือ การที่บริษัทประกันภัยหนึ่ง โอนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการเสี่ยงภัยหนึ่งที่ได้รับ

ประกันภัยเอาไว้ไปให้กับบริษัทอื่น โดยบริษัทที่โอนการเสี่ยงภัยให้กับบริษัทอื่นเรียกว่าผู้เอาประกันภัยต่อ (Ceding 

Company) และบริษัทที่ยอมรับการประกันภัยต่อไว้เรียกว่าผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

การเอาประกันภัยต่อนอกจากเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการถ่ายโอนความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยของ

บริษัทแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ดังนี้ 

(1) เพ่ือลดความผันผวนในเร่ืองของอัตราการจ่ายสินไหม 

(2) เพ่ือลดความเส่ียงอันเกิดจากการจ่ายสินไหมที่มีขนาดใหญ่ และกรณีที่เกิดภัยพิบัติ 

(3) เพ่ือให้งบการเงินมีความมั่นคง มีเสถียรภาพ  

(4) เพ่ือขยายขีดความสามารถในการรับประกันความเส่ียงที่มีขนาดใหญ่ 

(5) เพ่ือสร้างโอกาสในการรับประกันรูปแบบใหม่ หรือช่องทางใหม่ 

(6) เพ่ือให้การบริการต่าง ๆ มีความเป็นมาตรฐานสากล 
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ปัจจัยที่ใช้ในพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ 

(1) อันดับความน่าเชื่อถือ(Credit Rating) บริษัทฯ จะพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทรับ

ประกันภัยต่อจากผลการจัดอับดับความน่าเช่ือถือ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจในความสามารถในการช าระหนี้

ของบริษัทรับประกันภัยต่อ  

(2) ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ของบริษัทรับประกันภัยต่อที่สามารถให้ค าแนะน าอย่างมื อ

อาชีพและมีความเป็นสากล  

(3) ความเหมาะสมของอัตราเบี้ยประกันภัยต่อและรูปแบบการประกันภัยต่อ 

(4) ความยืดหยุ่นและความเข้าใจภาวะการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ  

(5) การให้บริการด้านอื่น ๆ   

นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการประกันภัยต่อในด้านต่างๆ ดังนี้ 

การจัดการความเส่ียงด้านเครดิต 

บริษัทก าหนดให้เอาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีความมั่นคงทางการเงิน โดยจะต้องมีอันดับ

ความแข็งแกร่งทางการเงิน (Ratings) ไม่ต ่ากว่า BBB+ ในวันเริ่มสัญญา (หรือมีอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุนที่เทียบเท่า ที่ก าหนดโดยคปภ.ส าหรับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ)  

บริษัทมีการติดตามอันดับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่ออย่างสม ่าเสมอ และหาก

อันดับความมั่นคงทางการเงินลดลงต ่ากว่า BBB+ บริษัทจะมีการด าเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต  

โดยที่ บริษัทสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเอาประกันภัยต่อส าหรับธุรกิจใหม่ 

การบริหารสภาพคล่องทางการเงิน 

บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเร่งด่วนให้ในกรณีร้องขอพิเศษ 

การจัดการความเส่ียงด้านกระจุกตัวส าหรับคู่สัญญาประกันภัยต่อ 

บริษัทมีการก าหนดสัดส่วนของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกันภัยต่อของบริษัทประกัน

ชีวิต และมีการติดตามการประเมินความเส่ียงดังกล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

นโยบายการประกันภัยต่อกับแผนธุรกิจ การด ารงเงินกองทุน และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท

ในการจัดท าแผนธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมายของบริษัทในอนาคต โดยค านึงถึง

ทิศทางและแนวโน้มของตลาด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว การ

ประกันภัยต่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการประกันภัย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัท

ค านึงถึงในการจัดท าแผนธุรกิจ 

นโยบายการประกันภัยต่อถูกจัดท าขึ้นโดยค านึงถึงอัตราการเติบโตที่คาดหวัง สัดส่วนของแบบประกัน 

ตามที่ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่น าส่ง คปภ. รายปี รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ที่ท าให้

เกิดความสูญเสียขนาดใหญ่ เช่น ภัยก่อการร้าย ทสึนามิ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถด าเนินตามแผนธุรกิจ

ของบริษัท และสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

นโยบายการประกันภัยต่อได้ถูกจัดท าให้มีความสอดคล้องกับความเส่ียงที่มุ่งหวัง ที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งในเชิงสัดส่วนของมูลค่าเบี้ยประกันภัยรับรวมที่เกิดขึ้นจริงต่อมูลค่าที่คาดการณ์ 

และ อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

5.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

บริษัทก าหนดมูลค่าของส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว ดังนี้ 

การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาบัญชี  

บริษัทฯ ใช้วิธีส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยได้ก าหนดสมมติฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตรามรณะและอัตราทุพพลภาพที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตตามตารางมรณะมาตรฐาน ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยคิดลดที่ใช้อยู่ในช่วงอัตราตามที่ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยได้รับการอนุมัติจากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะยาวตามราคาประเมิน  

บริษัทฯ ใช้วิธีส ารองประกันภัยแบบเบี้ยประกันภัยรวม ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยใช้สมมติฐานที่

เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุดของภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยก่อนการเอาประกันภัยต่อ โดยรวมถึงค่าผัน

ผวนซึ่งเป็นไปตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด 

5.2 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

บริษัทฯ ก าหนดมูลค่าของส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น ดังนี้ 

การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะสั้นตามราคาบัญชีและราคาประเมิน 

การประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัยระยะสั้นตามราคาบัญชีและราคาประเมิน ประกอบด้วยมูลค่าของ

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย และมูลค่าของส ารองเบี้ยประกันภัย ณ วันที่รายงานได้

ถูกเปิดเผยไว ้

บริษัทฯ ใช้วิธี Chain-Ladder ในการก าหนดมูลค่าของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน

ค้างจ่าย ตามการปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสากล ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยสมมติฐานที่ใช้ในการ

ประมาณการของหนี้สินมีจุดมุ ่งหมายเพื่อให้ประมาณการหนี้สินเพียงพอส าหรับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา

ประกันภัยเท่าที่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

ในส่วนของการก าหนดมูลค่าส ารองเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ ส ารองเบี้ยประกันภัยจากมูลค่าที่มากกว่า

ระหว่างส ารองประกันภัยส าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserves: 

UPR) และภาระผูกพันด้านเบี้ยประกันภัย (ส ารองส าหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด (Unexpired Risk 

Reserves: URR)) ณ วันที่รายงานได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยรวมถึงค่าเผื่อความผันผวนซึ่งเป็นส่วนเพ่ิมของภาระ

ผูกผันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดจากความไม่แน่นอนของสมมติฐานที่เป็นค่าประมาณการที่ดีที่สุด เพ่ือให้

มั ่นใจว่ามูลค่าภาระผูกพันตามกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอที ่ระดับความเชื ่อมั ่นตามที ่ ส  านักงาน

คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก าหนด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลและกระบวนการสอบทานความสอดคล้อง ความ

ถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล สมมติฐานรวมถึงผลการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในการ

ค านวณ จากทั้งฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 
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ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 

หมายเหตุ    - ราคาบัญชี หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามมาตรฐานการบัญชี มีวัตถุประสงค์

หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหนี้สินจากสัญญา

ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตามหลักการทางบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรอง

จากผู้สอบบัญชีอนุญาตแล้ว  

 - ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน

ชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่ง

จะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที ่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทาง

คณิตศาสตร์ประกันภัยที ่ได้ร ับการยอมรับ สมมติฐานที ่ใช ้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับ

ประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรม

และปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าส ารอง

ประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่ง

ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน คปภ. ก าหนด  

ข้อสังเกต  ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง

ราคาบัญชีและราคาประเมินของ อย่างมีนัยส าคัญ อันเนื่องมากจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมิน

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะน าข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและท าความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์แนวทางการประเมินราคา

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยท้ังสองให้ถ่ีถ้วนก่อนตัดสินใจ 

 

หน่วย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

405,978        414,508        359,349        373,239        

3,523            3,616            2,971            3,069            

863               863               832               832               

384               384               351               351               

หน้ีสินอื่นตามกรมธรรม์ประกันภัย 

 (Due to insured)

รายการ
ปี 2561 ปี 2560

ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกันภัยระยะยาว 

(long-term technical reserves)

ส ารองประกันภัยส าหรบัสัญญาประกันภัยระยะส้ัน 

(short-term technical reserves)

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 

 (Unpaid policy benefits)
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6. การลงทุนของบริษัท  

วัตถุประสงค์ในการลงทุน 

(1) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต ่าที่

สัญญาไว้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ 

(2) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อด ารงสภาพคล่องของกระแสเงินสด ส าหรับใช้ใน

การด าเนินงานของบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเส่ียงของ

บริษัทฯ 

นโยบายและกระบวนการลงทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเน้นการลงทุน

อย่างต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ดี มีสภาพคล่องสูง อีกทั้งให้ความมั่นคงในการด ารงเงิน

ต้นและกระแสเงินสด (Cash inflow) สม ่าเสมอ ซึ ่งมีการกระจายการลงทุนในตราสารต่างๆ ที ่ให้อัตรา

ผลตอบแทนและความเส่ียงที่ต่างกัน ควบคู่กับหลักการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทฯ 

ข้อมูลเชิงปรมิาณ  

 

หมายเหตุ  - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี ้สินของบริษัทประกันชีวิต เพื ่อ

วัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

หน่วย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

8,171           8,171           7,705           7,705           

373,010       394,825       336,141       372,848       

35,442         36,234         32,677         33,147         

19,478         19,478         13,731         13,731         

17,794         17,794         14,854         14,854         

5,605           5,602           4,915           4,912           

10                10                50                50                

1,366           4,005           893              2,648           

-               -               -               -               

460,876     486,118     410,966     449,894     

ตราสารอนุพันธ์

เงนิลงทนุอื่น

รวมสินทรัพย์ลงทุน

ตราสารหน้ี (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตั๋วสัญญาใช้เงนิ, ตั๋วแลกเงนิ, 

หุ้นกู้แปลงสภาพ และ สลากออมทรพัย์)

ตราสารทนุ (ไม่รวมเงนิลงทนุในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม)

หน่วยลงทนุ

เงนิให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน

เงนิให้กู้ยืม และเงนิให้เช่าซื้อรถ และให้เช่าทรพัย์สินแบบลิสซิ่ง

ใบส าคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทนุ

เงนิฝากสถาบันการเงนิและบัตรเงนิฝากสถาบันการเงนิ

ประเภทสินทรัพย์ลงทุน
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2561 ปี 2560



 

แบบ ปผช. 1 รายปี I บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
 

20 

 

7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ  2561 2560 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 94,467 102,681 

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 91,436 99,764 

รายได้จากการลงทุนสุทธิ 17,467 15,667 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน 46,629 57,345 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 37,238 32,111 

ก าไรสุทธิ 9,304 8,621 

บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับรวม 94,467 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการขายผ่าน

ช่องทางธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีการหักเบี้ยประกันภัยต่อ ส ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เพิ่มจากปีก่อน ท าให้บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ 91,436 ล้านบาท และมีรายได้จาก

การลงทุนสุทธิ 17,467 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยของเงินลงทุนที่จะถือจนครบก าหนด

และเงินปันผล ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิ่มจากปีก่อน  

46,629 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามผลิตภัณฑ์ที่ขายและให้เพียงพอต่อหนี้สินตามกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ 

และมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์และค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 37,238 ล้านบาท ส่วนใหญ่

มาจากค่าครบก าหนดกรมธรรม์ ค่าเวนคืนกรมธรรม์ และค่าเงินงวดตามกรมธรรม์ ส่งผลให้บริษัทฯ มี

ก าไรสุทธิส าหรับงวดมกราคม – ธันวาคม 2561 จ านวน 9,304 ล้านบาท 
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รายการอัตราส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

หมายเหตุ -  ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตาม ประกาศ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

เพ่ือวัตถุประสงค์หลักในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี

ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกันชีวิตที่ให้ท้ังความคุ้มครองชีวิตและการ

ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งนี้สินทรัพย์ในกองทุนเป็นของผู้เอา

ประกันมิได้เป็นของบริษัท 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นการประกันชีวิตที่แยกส่วนความคุ้มครองชีวิต และส่วนการ

ลงทุนอย่างชัดเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ ้นอยู ่กับผลการลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต ่ากว่า

ผลตอบแทนขั้นต ่าที่ได้รับรองไว้ 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของเงินกองทุน อันสะท้อนถึงความมั่นคงทางการเงินและความ

น่าเชื่อถือของบริษัทฯ จึงมีแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนอย่างเป็นระบบภายใต้การก ากับดูแล

ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ อยู่ภายในขอบเขตที่

ยอมรับได้ 

แนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินของ

บริษัทฯ และบริหารจัดการเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะ

วิกฤต รวมถึงมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของ

บริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิผลเพื่อสร้างผลตอบแทนอย่าง

เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านกระบวนการบริหารจัดการภายในต่างๆ ได้แก่ การวางแผนทางการเงิน 

การบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน การก าหนดราคาผลิตภัณฑ์และการวัดผลการด าเนินงาน เป็นต้น 

บริษัทฯ มีกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุนท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ กรอบ

ความเสี่ยงที่มุ่งหวังและระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ  โดยการพิจารณาเงินกองทุนได้ค านึงถึงระดับ

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ เผชิญอันครอบคลุมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัย ความเสี่ยงด้านตลาด 

ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการทดสอบภาวะวิกฤตเพื่อประเมิน

ความเพียงพอของเงินกองทุนและจัดเตรียมแผนการจัดการต่างๆ เพื ่อให้บริษัทฯ มีเงินกองทุน

เพียงพอแม้ประสบภาวะวิกฤต 

บริษัทฯ มีกระบวนการในการประเมิน ติดตาม และรายงานความเพียงพอของเงินกองทุนอย่าง

สม ่าเสมอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อให้การบริหารจัดการ

เงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการ

บริหารจัดการเงินกองทุนอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
 

 
 

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
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หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
 ณ วนัที ่31  ธนัวาคม  

2561 2560 

สนิทรพัยร์วม 509,094 471,487 

หนีส้นิรวม   430,251 386,467 

- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย  419,371 377,491 

   - หนี้สินอื่น  10,880 8,976 

สว่นของผูถ้อืหุน้  78,843 85,020 

อตัราสว่นความเพยีงพอของเงนิกองทนุ (รอ้ยละ) 323.7 397.7 

เงินกองทุนที่สามารถน ามาใช้ได้ทั้งหมด  78,651 84,846 

เงินกองทุนที่ต้องด ารงตามกฎหมาย  24,298 21,333 

 
หมายเหตุ  - ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการก าหนดประเภทและ

ชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต 

ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุนต ่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยส่ีสิบได้ 

 - เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต  

 - รายการข้างต้นค านวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันชีวิต 

 

9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินท่ีล่วงมาท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ

แสดงความเห็นแล้ว: URL 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 
 https://www.muangthai.co.th/download/Financial_Position  

https://www.muangthai.co.th/download/Financial_Position
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