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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามแบบรายการ ดังต่อไปนี้ 
 
1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้
เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต  
 

1.1 ประวัติบริษัท: URL 
 
 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรหรือ Corporate 
Governance ยึดถือหลักควำมโปร่งใส ควำมซื่อสัตย์ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบและให้
ควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรเดินหน้ำนโยบำย “ยึดลูกค้ำเป็นศูนย์กลำง 
(Customer Centric)” และเพื่อเป็นกำรตอกย  ำเป้ำหมำยสู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนสุขภำพตอบโจทย์ครบถ้วนด้วย
นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริกำรที่หลำกหลำย 

ทั งนี เพื่อส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทั งในปัจจุบันและอนำคต 
บริษัทฯ มีกำรปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริกำรที่
ดีกับลูกค้ำ และกำรมีช่องทำงกำรจ ำหน่ำยให้หลำกหลำยและมีควำมทันสมัยมำกขึ น ด้วยกำรน ำเทคโนโลยีและ
แนวคิดเชิงนวัตกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้รองรับลูกค้ำแต่ละกลุ่ม รวมทั งกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจ
ในหลำกหลำยสำขำ เพื่อสร้ำงควำมแตกต่ำงในด้ำนสินค้ำและบริกำร เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน    
เพิ่มศักยภำพของตัวแทนให้เป็นที่ปรึกษำหรือนักวำงแผนทำงกำรเงิน  

นอกจำกนี  บริษัทฯ เตรียมพร้อมกำรยกระดับพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล เพื่อเดินหน้ำ
สู่กำรเป็น Digital Insurer ตอบรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และเพื่อเป็นบริษัทประกันชีวิต
ระดับภูมิภำค (Regional Life Insurance Company) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯได้ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ 
CLMV (กัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม) ในรูปแบบของกำรร่วมทุน (Joint Venture) หรือกำรจัดตั งส ำนักงำน
ผู้แทน (Representative Office) ในต่ำงประเทศ 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  

ในปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรเข้ำไปอยู่ในใจลูกค้ำ ภำยใต้
นโยบำย “Customer @ the heart” พร้อมทั งพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร และนวัตกรรมเพื่อมำตอบโจทย์แบบ 
outside-in ซึ่งจะเข้ำถึงควำมต้องกำรที่แท้จริงของลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี ทั งนี  กลยุทธ์ของ “Customer @ the heart” 
แบ่งออกเป็น 5 ด้ำน ประกอบด้วย  

1. Segment of One คือมุ่งเน้นกำรคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร สู่ลูกค้ำในรูปแบบที่เป็น one to 
one ซึ่งจะเหมำะกับลูกค้ำเฉพำะบุคคลมำกยิ่งขึ น  

2. Health Focus คือกำรเดินหน้ำสู่กำรเป็นผู้น ำด้ำนกำรดูแลสุขภำพที่ตอบโจทย์ได้อย่ำงครบวงจรในทุก
ไลฟ์สไตล์ พร้อมปลดล็อกข้อจ ำกัดด้ำนควำมคุ้มครองสุขภำพและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง  

3. Digital Insurer คือกำรพัฒนำแพลตฟอร์มและเคร่ืองมือเพื่อตอกย  ำควำมเป็นผู้น ำในกำรให้บริกำรด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน  

4. Regional Company คือกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรขยำยตลำดไปสู่ประเทศที่มีศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมถึงกำรมีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบโจทย์ลูกค้ำ เมื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ เช่น บริกำร MTL Global 
Connect ซึ่งลูกค้ำที่เจ็บป่วยในต่ำงประเทศสำมำรถเคลมค่ำรักษำพยำบำลได้ตำมสิทธิ์โดยไม่ต้องส ำรองจ่ำย  

5. Touch Points คือ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือกำรเข้ำถึงตัวลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงกำรขำย
หลักๆ เช่น ช่องทำง face to face, ดิจิทัล, สำขำ, visual ฯลฯ 
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1.4  รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก

ตามประเภทของการรับประกันภัย 
 
    (1) ผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท: URL 
 
 
 
 

 
(2) สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย 
 

 
  
1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต    

  1.5.1  ขั นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต: URL         
 
 
 
 

1.5.2  วิธีกำรติดต่อบริษัท และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพำทหรือเรื่องร้องเรียน: URL         
  
 
 

  

 ตารางสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจ าปี 2560

การประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม

การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วน

บุคคล 
(Personal 
Accident)

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม
 (Group) รวม

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อืน่ๆ รวม

สัดส่วนของเบีย้ประกนัภัย
(ร้อยละ)

หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานประจ าปี
1. เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง หมายถึง เบีย้ประกนัภัยปแีรก+เบีย้ประกนัภัยปต่ีอไป+เบีย้ประกนัภัยจ่ายคร้ังเดียว ท้ังนีห้มายรวมถึงเบีย้ประกนัภัยสัญญาแนบท้าย
2. เบีย้ประกนัภัยรายงานโดยเกณฑ์เงินสด

รายการ
การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

จ านวนเบีย้ประกนัภัย
รับโดยตรง

 20,574.20  71,633.50  3,580.48  368.76  96,156.93

       19.69        68.55        3.43      0.35

                            หน่วย : ล้านบาท

             17.17

       92.02               7.67            100.00

           314.43         8,010.03      104,498.56

              0.02               0.30

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 

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 และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ

ด าเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว 
 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 
(1) กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี: URL 

      
 
 

 
(2) กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

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

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ำกัด (มหำชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ซึ่งท ำให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำง
สมเหตุสมผลว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้ำงผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยำว 
และมีรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำรด ำเนินกำรที่น่ำเชื่อถือ ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ 
และป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกำรกระท ำอันอำจก่อควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงบริษัทฯ  

คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงของบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรควบคุมภำยในที่ดี  
เพื่อด ำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในกำรมีจิตส ำนึกในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของกำรด ำเนินงำน     
ทุกด้ำนของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ ต้องมีควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในกำรรักษำไว้ซึ่งกำร
ควบคุมภำยในที่ดี ทั งนี  บริษัทฯ ได้ประกำศใช้ “นโยบำยกำรควบคุมภำยใน” เพื่อเน้นย  ำให้ทุกคนในองค์กรเห็นถึง
ควำมส ำคัญของกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยนโยบำยดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทและมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี 

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท 
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท: URL 

 
 
 
  

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

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

2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
 

  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. ดร. พิสิฐ ลี อำธรรม    ประธำน 
2. นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม    รองประธำน 
3. รศ.ดร. ธีระพร  วีระถำวร   กรรมกำร 
4. นำยฟิลลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว  กรรมกำร 

 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำน
บัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั งรำยงำนต่ำงๆ ที่น ำส่งต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง 

2. สอบทำนและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบ
บริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม มีประสิทธิผล ตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงก ำหนดอ ำนำจ หน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 

3. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพำะในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เก่ียวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน 

4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก ำหนดของส ำนักงำน คปภ. 
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั งบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และ

เสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั ง 

6. พิจำรณำอนุมัติรำยงำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อน ำส่งต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง 
7. ทบทวนกำรลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ฐำนะทำงกำรเงินและควำมมั่นคง

ของบริษัทฯ ตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือพนักงำนของบริษัทฯ 
8. จัดท ำกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดย

ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั ง 

9. ประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี นักคณิตศำสตร์ประกันภัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบ
กำรเงิน และรำยงำนที่น ำส่งต่อหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง อีกทั งประชุมร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน ประเด็นเก่ียวกับประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท 

10. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำรก ำกับดูแลกิจกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำร
หรือกำรกระท ำ ดังต่อไปนี  
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(2) กำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน 
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
(4) หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่

คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องรำยงำนต่อส ำนักงำน คปภ. โดยไม่ชักช้ำ 
11. แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย    ประธำน 
2. นำยฟิลลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว   รองประธำน 
3. นำวสำวสุจิตพรรณ ล่ ำซ ำ   กรรมกำร 
4. นำยสำระ ล่ ำซ ำ    กรรมกำร 
5. นำงภคินีนำถ ติยะชำติ   กรรมกำร 
6. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมกำร 
7. นำยคิม ชี ยิบ    กรรมกำร 
8. นำยมง ซิว ฮำน    กรรมกำร 
9. ดร. พิสิฐ ลี อำธรรม   กรรมกำร 
10. ดร. สุธี โมกขะเวส    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท  รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสม
ของนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยที่เก่ียวข้องกับควำมเสี่ยงอื่นๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

2. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์
ที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

3. ดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพียงพอ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และให้เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี โดยให้มีกำรระบุ ประเมิน ตอบสนอง ติดตำม ทบทวน 
และรำยงำนควำมเสี่ยง และน ำข้อมูลที่ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ รวมถึงกำรจัดท ำกำร
ทดสอบภำวะวิกฤติ กำรจัดให้มีแผนควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ กำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรทดสอบ
แบบจ ำลอง มีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ สม่ ำเสมอ สมบูรณ์ และสำมำรถใช้ในกำรตัดสินใจได้ 

4. ให้ค ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไป
ถึงให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่อำจน ำไปสู่กำรละเมิดต่อกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท 

5. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของ
โครงสร้ำงพื นฐำน เคร่ืองมือ ทรัพยำกร ระบบ และเอกสำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้เกิดกำร
บริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 

6. ทบทวนและให้ค ำแนะน ำต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำหนดควำมเสี่ยงที่มุ่งหวัง ขีดจ ำกัดควำม
เสี่ยง รวมถึงสมมติฐำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับแบบจ ำลองด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7. ติดตำมและให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับควำมเพียงพอของเงินกองทุนในปัจจุบันและในอนำคตของบริษัทฯ ต่อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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2.4.3 คณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 
1. นำยสำระ ล่ ำซ ำ     ประธำน 
2. นำงภคินนีำถ ติยะชำต ิ   กรรมกำร 
3. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมกำร 
4. นำยคิม ชี ยิบ    กรรมกำร 
5. ดร. สุธี  โมกขะเวส   กรรมกำร 
6. นำยมง ซิว ฮำน    กรรมกำร 
7. นำงดวงพร วำสนำสมปอง   กรรมกำร 
8. นำยฐมพร วงศ์ศิริเมธีกุล   กรรมกำร 
9. นำยอ ำนำจ อุดมสมุทรหิรัญ   กรรมกำร 
10. นำยรังสรรค์ โฆษิตศรีปัญญำ   กรรมกำร 
11. นำยวิศิษฐ์ เล็กสว่ำงวงศ์   กรรมกำร 
12. นำยวัฒนชัย ตัณฑประศำสน์   กรรมกำร 
13. นำงสำวณัฏฐำ มั่นจิตกตัญญู   กรรมกำร 
14. นำงสำวมณฑนัช อำชวชำลี   กรรมกำร 
15. นำยธนัญชัย สัจจะปรเมษฐ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำยโพธิพงษ์ ล่ ำซ ำ    ที่ปรึกษำ 
17. ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม   ที่ปรึกษำ 
18. นำยรัตน์ชัย โถรัตน์    ที่ปรึกษำ 

 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน 

1. ก ำหนดและน ำเสนอนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ แนวทำง
ปฏิบัติกำรจัดกำรลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับกำรลงทุนประจ ำปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. พิจำรณำ อนุมัติ แก้ไข แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุน ในระหว่ำงปี 
3. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยบริหำรควำม

เสี่ยงรวม  
4. พิจำรณำและน ำเสนอเป้ำหมำย และผลตอบแทนกำรลงทุน เพื่อบรรจุในแผนงบประมำณของบริษัทฯ  
5. อนุมัติกำรลงทุน กำรประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ 
6. ก ำกับดูแลกำรลงทุน กำรประกอบธุรกิจเก่ียวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และ

ข้อก ำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องประเมินผลกำรลงทุน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัท
ทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ 

7. ก ำกับดูแลในเรื่องธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส และป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำร
ลงทุนและกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั งดูแลระบบงำน บุคลำกรและข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจ ให้มีควำมเพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน 

8. แต่งตั งคณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร 
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
1. นำยสบืตระกูล สุนทรธรรม    ประธำน 
2. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย    รองประธำน 
3. นำงจำรุวรรณ วนำสิน   กรรมกำร  
4. นำยฟลิลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว  กรรมกำร 
5. นำยวบิูลย์ อังสนันท ์   กรรมกำร 
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 ด้ำนกำรสรรหำ (Nomination) 
1. ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษัทและกรรมกำรชุดย่อย 
2. สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมระเบียบและกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง เพื่อน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย 
3. ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

 ด้ำนกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน (Remuneration) 
1. ก ำหนดนโยบำยและพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย รวมทั งค่ำเบี ยประชุม 

โบนัสประจ ำปี สวัสดิกำร และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ดูแลให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ตน

มีต่อบริษัทฯ 
3. ให้มีกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยปีละ 1 ครั ง โดยค ำนึงถึงสภำพธุรกิจ ผล

ประกอบกำร และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกัน 
 ด้ำนบรรษัทภิบำล (Corporate Governance) 

1. ดูแล ก ำหนด และทบทวนนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และนโยบำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง
และแนวปฏิบัติสำกล 

2. ดูแล ให้ค ำแนะน ำ เพื่อให้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีผลในทำงปฏิบัติอย่ำง
มีควำมต่อเนื่อง และเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3. ติดตำม และดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ 

พร้อมให้ควำมเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 
5. แต่งตั งคณะอนุกรรมกำรและคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร  
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2.4.5 คณะอ านวยการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รายชื่อคณะอ านวยการบริหาร 
1. นำงสำวสุจิตพรรณ ล่ ำซ ำ    ประธำน 
2. นำยกฤษฎำ ล่ ำซ ำ    รองประธำน 
3. นำยสำระ ล่ ำซ ำ     กรรมกำร 
4. นำงภคินีนำถ ติยะชำติ   กรรมกำร 
5. นำยคิม ชี ยิบ    กรรมกำร 
6. นำยเคียม เคียว โฮ   กรรมกำร 
7. นำยมง ซิว ฮำน    กรรมกำร 
8. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย   กรรมกำร 
9. นำงเมฑะกำ เหล่ำขวัญสถิตย์  กรรมกำร  

 
บทบาทหน้าที่ของคณะอ านวยการบริหาร 

1. ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนประจ ำวันทุกๆ ด้ำนของบริษัทฯ และ กำร
ด ำเนินกำรตำมแผนธุรกิจและงบประมำณของฝ่ำยจัดกำร 

2. พิจำรณำเรื่องที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องน ำมำทบทวนและแก้ไขทุกปีตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร 

3. พิจำรณำเรื่องทั งหลำยที่เป็นกำรด ำเนินกิจกำรอันเป็นปกติที่ฝ่ำยจัดกำรโอนเรื่องให้แก่คณะอ ำนวยกำร
บริหำร  

4. พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงิน  และควำมสำมำรถในกำร
ท ำก ำไร หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ 
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
 

 กำรสรรหำและแต่งตั งกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
  

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เพื่อพิจำรณำ
สรรหำ และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ 
ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ว่ำงลง หรือกรรมกำรถึงก ำหนดออกตำมวำระ โดยค ำนึงถึงมิติในด้ำน
ต่ำงๆ เช่น อำยุ เพศ คุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ คุณธรรม จริยธรรม และ
ควำมสำมำรถในกำรอุทิศเวลำให้กับงำนของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำในแง่ของสัดส่วน จ ำนวน ควำมหลำกหลำย
ขององค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีควำมเหมำะสม ทั งนี  เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติของหน่วยงำนก ำกับดูแล กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ 

ภำยหลังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตั งกรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระ กรณีเป็นกำรแต่งตั งกรรมกำรใหม่เพื่อทดแทนต ำแหน่งที่วำงลง สำยงำนเลขำธิกำรองค์กรและสำย
งำนกฎหมำยจะด ำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรต่อกระทรวงพำณิชย์และหน่วยงำนก ำกับดูแลที่
เก่ียวข้องภำยในเวลำที่ก ำหนด 

กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ครำวละ  3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั งจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั งเพื่อทดแทนต ำแหน่ง
กรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ จะมีวำระกำรปฏิบัติหน้ ำที่เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมกำรที่ตนแทน ทั งนี   กรรมกำรที่ครบวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ อำจได้รับกำรแต่งตั งให้ด ำรงต ำแหน่งอีกได้ 
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กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของบริษัท 

  
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมส ำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ 

บริษัทจึงมีนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือก ดังนี  
1. เปิดโอกำสให้กับผู้สนใจเข้ำมำร่วม โดยก ำหนดเกณฑ์ในพิจำรณำบุคลำกรจำกควำมสำมำรถที่ต้องกำร

ในแต่ละต ำแหน่งงำน เพื่อมำก ำหนดเป็นเงื่อนไขกำรรับสมัครบุคลำกร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทำงกำร
ศึกษำ ทักษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน เพื่อเปิดโอกำสให้แก่บุคคลที่มีควำมสำมำรถตรงตำม
เงื่อนไขได้มำสมัครเข้ำท ำงำน ซึ่งกำรประกำศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจะไม่มีกำรกีดกัน หรือจ ำกัด กำร
คัดเลือกบุคคล 

2. กำรพิจำรณำบุคลำกรจะด ำเนินกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยค ำนึงถึงหลักกำรแห่งสิทธิของควำมเสมอ
ภำคของบุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนตรงตำมเงื่อนไข แต่
ทั งนี ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย หรือประกำศของหน่วยงำน
ก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง 

3. กำรคัดเลือกบุคลำกรจะด ำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพนั นๆ และหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรคัดเลือกเป็นไปอย่ำง
โปร่งใส และได้บุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน 

4. ใช้เครื่องมือแบบทดสอบมำสนับสนุนกำรคัดเลือก ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ได้บุคลำกรที่ตรงกับต ำแหน่งงำน
นั นๆ และสำมำรถประสบควำมส ำเร็จในสำยวิชำชีพต่อไปได้ 

5. จะน ำเสนอ หลักประกันควำมมั่นคงแห่งอำชีพให้แก่ผู้ที่เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัททุกระดับในองค์กร มี
สวัสดิกำรที่เพียงพอที่จะช่วยให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน และสร้ำงผลงำนที่ดีตลอดระยะเวลำ
ในกำรท ำงำนของผู้ที่เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ 

ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัทมี ดังนี้ 
1. เปิดรับสมัครโดยตรงที่ที่ท ำกำรของบริษัท   
2. เข้ำร่วมกิจกรรมรับสมัครงำนกับมหำวิทยำลัยชั นน ำ เพื่อสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสถำบันและ

มหำวิทยำลัยชั นน ำต่ำงๆ 
3. เข้ำร่วมกิจกรรมรับสมัครงำนกับองค์กรและสื่อประชำสัมพันธ์ online ต่ำงๆ  
4. กำรสรรหำบุคลำกรจำกพนักงำนภำยใน (Internal Recruitment) 
5. กำรสรรหำโดยกำรแนะน ำจำกพนักงำนภำยใน (Referral Program) 
6. กำรสรรหำโดยใช้บริษัทภำยนอกจัดหำให้ (Recruitment Agency)  
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

  
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตั งคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลเพื่อก ำหนด

นโยบำยและพิจำรณำค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ รวมทั งค่ำเบี ยประชุม โบนัส
ประจ ำปี สวัสดิกำรและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ทั งที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้กรรมกำรและกรรมกำรชุด
ย่อยของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสม สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตำมหลัก Fiduciary Duty อันเป็นภำระหน้ำที่ที่ก ำหนดโดยกฎหมำย และกรรมกำรจะต้องมีควำมรับผิดทั งทำงแพ่งและ
ทำงอำญำหำกไม่ได้ปฏิบัติตำมควำมทุ่มเท (Dedication) ของกรรมกำรแต่ละคน รวมทั งคุณค่ำ (Value) ที่ได้รับจำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร โดยเทียบเคียงจำกสภำพธุรกิจ ผลประกอบกำร และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภท
เดียวกันด้วย 
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์   
    และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)   
   
     3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM): URL  
 
 
 
 
     3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

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

บริษัทฯ มีกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี สินโดยมุ่งเน้นที่มูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ นั่นคือกำรพิจำรณำ
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี ย หรือปัจจัยทำงกำรเงินอ่ืนๆ ต่อกระแสเงินสดในอนำคตของ
บริษัท ซึ่งกระแสเงินสดนี ถูกประมำณกำรขึ นอย่ำงสอดคล้องกับรำคำตลำดหรือประมำณกำรขึ นโดยใช้หลักควำม
สอดคล้องกับตลำด (Market Consistent Principle) ทั งนี กำรบริหำรสินทรัพย์และหนี สินมีกำรพิจำรณำควำม
เสี่ยงด้ำนอ่ืนๆ ร่วมด้วย อำทิเช่น ควำมเสี่ยงด้ำนตลำดและควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำ
มูลค่ำสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเพียงพอที่จะปฏิบัติตำมภำระผูกพันอันเกิดจำกหนี สินจำกสัญญำประกันภัย โดย  
ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มี Duration ของสินทรัพย์ลงทุนที่อ่อนไหวต่ออัตรำดอกเบี ยและหนี สินจำกสัญญำ
ประกันภัยอยู่ในช่วง 10-15 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่บริหำรจัดกำรได้และบริษัทฯยังคงรักษำอัตรำส่วนควำม
เพียงพอของเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 

https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance?Sub=4
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัว
ของภัย  
 
 
 
 
 
  

 เกณฑ์การตัดสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยไว้เอง 
บริษัทฯ บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัย กำร

ก ำหนดอัตรำเบี ยประกันภัย และกำรจัดสรรเงินส ำรองประกันภัยที่เหมำะสม โดยบริษัทได้ค ำนึงถึงกำรด ำรง
เงินกองทุนตำมกฎหมำยและระดับเงินกองทุนขั นต่ ำที่บริษัทยอมรับได้ นอกจำกนี  บริษัทมีกำรกระจำยควำมเสี่ยง
ในกำรรับประกันภัยส ำหรับควำมเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่ำบริษัทจะรับไว้เองเพียงล ำพัง โดยจัดกำรให้มี
กำรโอนควำมเสี่ยงให้บริษัทรับประกันภัยต่อผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อ 
  บริษัทมีกำรก ำหนดขีดจ ำกัดและรูปแบบกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง ตำมประเภทของควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงใดที่
บริษัทมีควำมช ำนำญและมีข้อมูลสถิติเพียงพอ บริษัทจะก ำหนดขีดจ ำกัดกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ไว้ใน
สัดส่วนที่สูง แต่หำกเป็นควำมเสี่ยงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทจะก ำหนดขีดจ ำกัดกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองที่ระดับต่ ำ 
โดยบริษัทจะโอนควำมเสี่ยงภัยส่วนที่เหลือในรูปแบบของกำรเอำประกันภัยต่อ 
  ทั งนี บริษัทจะก ำหนดเงื่อนไขกำรโอนควำมเสี่ยงส ำหรับผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย ในกรณีที่จ ำนวนควำม
เสี่ยงสุทธิเกินกว่ำขีดจ ำกัดในกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง บริษัทจะโอนจ ำนวนควำมเสี่ยงสุทธิที่เกินกว่ำขีดจ ำกัดในกำรรับ
เสี่ยงภัยไว้เองให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ 
 
 การประกันภัยต่อ 
  กำรประกันภัยต่อ คือ กำรที่บริษัทประกันภัยหนึ่ง โอนส่วนหนึ่งหรือทั งหมดของกำรเสี่ยงภัยหนึ่งที่ได้รับ
ประกันภัยเอำไว้ไปให้กับบริษัทอ่ืน โดยบริษัทที่โอนกำรเสี่ยงภัยให้กับบริษัทอ่ืนเรียกว่ำผู้เอำประกันภัยต่อ 
(Ceding Company) และบริษัทที่ยอมรับกำรประกันภัยต่อไว้เรียกว่ำผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer) 

กำรเอำประกันภัยต่อนอกจำกเป็นเครื่องมือที่ส ำคัญในกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยของ
บริษัทแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้ำนอ่ืนๆ ดังนี  

• เพื่อลดควำมผันผวนในเร่ืองของอัตรำกำรจ่ำยสินไหม 
• เพื่อลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรจ่ำยสินไหมที่มีขนำดใหญ่ และกรณีที่เกิดภัยพิบัติ 
• เพื่อให้งบกำรเงินมีควำมมั่นคง มีเสถียรภำพ  
• เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรรับประกันควำมเสี่ยงที่มีขนำดใหญ่ 
• เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรรับประกันรูปแบบใหม่ หรือช่องทำงใหม่ 
• เพื่อให้กำรบริกำรต่ำง ๆมีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 

 
 ปัจจัยที่ใช้ในพิจำรณำคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ 

1) อันดับควำมน่ำเชื่อถือ(Credit Rating) บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินของบริษัท
รับประกันภัยต่อจำกผลกำรจัดอับดับควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจในควำมสำมำรถในกำร
ช ำระหนี ของบริษัทรับประกันภัยต่อ  

2) ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค ของบริษัทรับประกันภัยต่อที่สำมำรถให้ค ำแนะน ำอย่ำง
มืออำชีพและมีควำมเป็นสำกล  

3) ควำมเหมำะสมของอัตรำเบี ยประกันภัยต่อและรูปแบบกำรประกันภัยต่อ 
4) ควำมยืดหยุ่นและควำมเข้ำใจภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำดภำยในประเทศ  
5) กำรให้บริกำรด้ำนอ่ืน ๆ  
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นอกจำกนี  บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อในด้ำนต่ำงๆ ดังนี  
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
บริษัทก ำหนดให้เอำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยจะต้องมีอันดับ

ควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงิน (Ratings) ไม่ต่ ำกว่ำ BBB+ ในวันเริ่มสัญญำ (หรือมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนที่เทียบเท่ำ ที่ก ำหนดโดยคปภ.ส ำหรับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ)  

บริษัทมีกำรติดตำมอันดับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่ออย่ำงสม่ ำเสมอ และหำก
อันดับควำมมั่นคงทำงกำรเงินลดลงต่ ำกว่ำ BBB+ บริษัทจะมีกำรด ำเนินมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
โดยที่ บริษัทสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเอำประกันภัยต่อส ำหรับธุรกิจใหม่ 

กำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเร่งด่วนให้ในกรณีร้องขอพิเศษ 
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกระจุกตัวส ำหรับคู่สัญญำประกันภัยต่อ 
บริษัทมีกำรก ำหนดสัดส่วนของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและ

ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกันภัยต่อของบริษัทประกัน
ชีวิต และมีกำรติดตำมกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงสม่ ำเสมอ   

นโยบำยกำรประกันภัยต่อกับแผนธุรกิจ กำรด ำรงเงินกองทุน และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท
ในกำรจัดท ำแผนธุรกิจของบริษัทนั น บริษัทมีกำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำยของบริษัทในอนำคต โดยค ำนึงถึง
ทิศทำงและแนวโน้มของตลำด ควำมเสี่ยงต่ำง ๆที่อำจเกิดขึ น รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว กำร
ประกันภัยต่อซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัท
ค ำนึงถึงในกำรจัดท ำแผนธุรกิจ  

นโยบำยกำรประกันภัยต่อถูกจัดท ำขึ นโดยค ำนึงถึงอัตรำกำรเติบโตที่คำดหวัง สัดส่วนของแบบประกัน 
ตำมที่ระบุไว้ในแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่น ำส่ง คปภ. รำยปี รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ท ำให้
เกิดควำมสูญเสียขนำดใหญ่ เช่น ภัยก่อกำรร้ำย ทสึนำมิ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถด ำเนินตำมแผนธุรกิจ
ของบริษัท และสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน 

นโยบำยกำรประกันภัยต่อได้ถูกจัดท ำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่มุ่งหวัง ที่ก ำหนดไว้ในนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ทั งในเชิงสัดส่วนของมูลค่ำเบี ยประกันภัยรับรวมที่เกิดขึ นจริงต่อมูลค่ำที่
คำดกำรณ์ และ อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย    

 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทก ำหนดมูลค่ำของส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ดังนี  

- กำรประเมินหนี สินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวตำมรำคำบัญชี  
บริษัทใช้วิธีส ำรองประกันภัยแบบเบี ยประกันภัยสุทธิ มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้

ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยได้ก ำหนดสมมติฐำนซึ่งเก่ียวข้องกับอัตรำมรณะและอัตรำทุพพลภำพที่จะ
เกิดขึ นในอนำคตตำมตำรำงมรณะมำตรฐำน ในขณะที่อัตรำดอกเบี ยคิดลดที่ใช้อยู่ในช่วงอัตรำตำมที่ผลิตภัณฑ์
ประกันภัยได้รับกำรอนุมัติจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย 

- กำรประเมินหนี สินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวตำมรำคำประเมิน  
บริษัทใช้วิธีส ำรองประกันภัยแบบเบี ยประกันภัยรวม ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยใช้

สมมติฐำนที่เป็นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรเอำประกันภัยต่อ 
โดยรวมถึงค่ำผันผวนซึ่งเป็นไปตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
ก ำหนด 

บริษัทก ำหนดมูลค่ำของส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะสั น ดังนี  

- กำรประเมินหนี สินจำกสัญญำประกันภัยระยะสั นตำมรำคำบัญชีและรำคำประเมิน  
กำรประเมินหนี สินจำกสัญญำประกันภัยระยะสั นตำมรำคำบัญชีและรำคำประเมิน ประกอบด้วย
มูลค่ำของส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย และมูลค่ำของส ำรองเบี ย
ประกันภัย ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ 

- บริษัทใช้วิธี Chain-Ladder ในกำรก ำหนดมูลค่ำของส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทน
ค้ำงจ่ำย ตำมกำรปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสำกล ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยสมมติฐำนที่ใช้ใน
กำรประมำณกำรของหนี สินมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ประมำณกำรหนี สินเพียงพอส ำหรับหนี สินที่เกิดจำก
สัญญำประกันภัยเท่ำที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล 

ในส่วนของกำรก ำหนดมูลค่ำส ำรองเบี ยประกันภัย  บริษัทส ำรองเบี ยประกันภัยจำกมูลค่ำที่มำกกว่ำ
ระหว่ำงส ำรองประกันภัยส ำหรับเบี ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (Unearned Premium Reserves: UPR) 
และภำระผูกพันด้ำนเบี ยประกันภัย (ส ำรองสำหรับควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ นสุด (Unexpired Risk Reserves: 
URR)) ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวนซึ่งเป็นส่วนเพิ่มของภำระผูกผันตำม
กรมธรรม์ประกันภัยที่เกิดจำกควำมไม่แน่นอนของสมมติฐำนที่เป็นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ำ
มูลค่ำภำระผูกพันตำมกรมธรรม์ประกันภัยเพียงพอที่ระดับควำมเชื่อมั่นตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยก ำหนด 

ทั งนี  บริษัทมีกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของข้อมูลและกระบวนกำรสอบทำนควำมสอดคล้อง ควำม
ถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล สมมติฐำนรวมถึงผลกำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลที่ใช้ในกำรค ำนวณ 
จำกทั งฝ่ำยตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก 
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ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 
 

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนี สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวัตถุประสงค์
หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเครำะห์ทำงกำรเงินเข้ำใจถึงมูลค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ของหนี สินจำกสัญญำ
ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรอง
จำกผู้สอบบัญชีอนุญำตแล้ว  

 - รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหนี สินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี สินของบริษัทประกัน
ชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัยซึ่ง
จะต้องประเมินโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลักกำรทำง
คณิตศำสตร์ประกันภัยที่ได้รับกำรยอมรับ สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินจะต้องสอดคล้องกับ
ประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออำจอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรม
และปรับให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกันภัยของบริษัทนั น นอกจำกนี  มูลค่ำ
ส ำรองประกันภัยดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) 
ซึ่งให้เป็นไปตำมที่ส ำนักงำน คปภ. ก ำหนด  

ข้อสังเกต  ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลคำ่หนี สินจำกสัญญำประกนัภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำบัญชีและรำคำประเมินของ อย่ำงมีนัยส ำคัญ อันเนื่องมำกจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำร
ประเมินตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทั งนี ผู้ที่จะน ำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจถึงวัตถปุระสงค์แนวทำงกำร
ประเมินรำคำหนี สินจำกสัญญำประกันภัยทั งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ 
  

หน่วย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน

359,349         373,239         

2,971            3,069            

832               832               

351               351               หนีสิ้นอืน่ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 (Due to insured)

รายการ
ปี 2560 ปี 2559

ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 
(long-term technical reserves)

ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน 
(short-term technical reserves)

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ค้างจ่าย 
 (Unpaid policy benefits)
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6. การลงทุนของบริษัท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงปริมาณ  

 
 
หมายเหตุ  - รำคำบัญชี หมำยถึง สินทรัพย์และหนี สิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพย์และหนี สินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำร
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย 

 
 
  

หน่วย : ล้านบาท

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน
7,705           7,705           

336,141       372,848       

32,677         33,147         
13,731         13,731         
14,854         14,854         
4,915           4,912           

50              50              
893             2,648           
-             -             

410,966       449,894       

ตราสารอนุพนัธ์
เงินลงทุนอืน่
รวมสนิทรัพยล์งทนุ

ตราสารหนี้ (พนัธบัตร,หุน้กู,้ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน, ต๋ัวแลกเงิน, หุน้กู้
แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไมร่วมเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กูย้ืมโดยมกีรมธรรมป์ระกนัภัยเป็นประกนั
เงินให้กูย้ืม และเงินให้เช่าซ้ือรถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซ่ิง
ใบส าคัญแสดงสิทธกิารซ้ือหุน้    หุน้กู ้หน่วยลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน

มูลค่า ณ วันที ่31 ธนัวาคม
ปี 2560 ปี 2559ประเภทสนิทรัพยล์งทนุ

วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน 
1) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเท่ำกับหรือมำกกว่ำอัตรำผลตอบแทนขั นต่ ำที่สัญญำ

ไว้กับผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ 
2) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อด ำรงสภำพคล่องของกระแสเงินสด ส ำหรับใช้

ในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 
3) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของ

บริษัทฯ 
 

นโยบำยและกระบวนกำรลงทุน 
บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเน้นกำร

ลงทุนอย่ำงต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ดี มีสภำพคล่องสูง อีกทั งให้ควำมมั่นคงในกำรด ำรง
เงินต้นและกระแสเงินสด (Cash inflow) สม่ ำเสมอ ซึ่งมีกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆที่ให้อัตรำ
ผลตอบแทนและควำมเสี่ยงที่ต่ำงกัน ควบคู่กับหลักกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี สินของบริษัทฯ 
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7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัทฯ มีรำยได้จำกเบี ยประกันภัยรับรวม 102,681 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรขำยผ่ำนช่องทำง
ธนำคำรกสิกรไทย ซึ่งมีกำรหักเบี ยประกันภัยต่อ ส ำรองเบี ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้เพิ่มจำกปีก่อน ท ำให้
บริษัทฯ มีเบี ยประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สุทธิ 99,764 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ  15,667 ล้ำนบำท 
หลักๆ เกิดจำกรำยได้ดอกเบี ยของเงินลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดและเงินปันผล ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยส ำรอง
ประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำวเพิ่มจำกปีก่อน  57,345 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมผลิตภัณฑ์ที่ขำยและ
ให้เพียงพอต่อหนี สินตำมกรมธรรม์ที่มีผลบังคับ และมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำสินไหม
ทดแทนสุทธิ 32,111 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกค่ำครบก ำหนดกรมธรรม์ ค่ำเงินงวดตำมกรมธรรม์ และค่ำเวนคืน
กรมธรรม์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับงวดมกรำคม – ธันวำคม 2560 จ ำนวน 8,621 ล้ำนบำท 

หน่วย : ล้านบาท
รายการ 2560 2559

เบีย้ประกนัภัยรับรวม 102,681
เบีย้ประกนัภัยทีถ่ือเป็นรายได้สุทธิ 99,764
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 15,667
ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาวเพิม่จากปีกอ่น 57,345
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 32,111
ก าไรสุทธิ 8,621
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 รายการอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
หมายเหตุ - รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพย์และหนี สินท่ีประเมินตำม ประกำศ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริม

กำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี สินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในกำรก ำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit Linked) เป็นกำรประกันชีวิตที่ให้ทั งควำมคุ้มครองชีวิตและกำร
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ำกรมธรรม์ขึ นอยู่กับมูลค่ำหน่วยลงทุน ทั งนี สินทรัพย์ในกองทุนเป็นของผู้เอำ
ประกันมิได้เป็นของบริษัท 

 - กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นกำรประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุน
อย่ำงชัดเจน โดยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนขึ นอยู่กับผลกำรลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ ำกว่ำผลตอบแทนขั นต่ ำที่ได้
รับรองไว้ 
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 

 
หมายเหตุ  - ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรก ำหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทั งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขในกำรค ำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต ก ำหนดให้นำย
ทะเบียนอำจก ำหนดมำตรกำรที่จ ำเป็นในกำรก ำกับดูแลบริษัทท่ีมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่ ำกว่ำร้อย
ละหนึ่งร้อยสี่สิบได้ 

- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี สินของบริษัทประกันชีวิต  

- รำยกำรข้ำงต้นค ำนวณโดยใช้รำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนี สินของบริษัทประกันชีวิต  

 
 

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของเงินกองทุน อันสะท้อนถึงควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือ
ของบริษัท จึงมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ำงเป็นระบบภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำระดับควำมเสี่ยงของบริษัทอยู่ภำยในขอบเขตที่ยอมรับได้ 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทและ
บริหำรจัดกำรเงินกองทุนให้เพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต รวมถึงมีควำม
สอดคล้องกับระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี บริษัทฯบริหำร
จัดกำรเงินกองทุนอย่ำงมีประสิทธิผลเพื่อสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกระบวนกำร
บริหำรจัดกำรภำยในต่ำงๆ ได้แก่ กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรบริหำรสินทรัพย์และหนี สิน กำรก ำหนดรำคำ
ผลิตภัณฑ์และกำรวัดผลกำรด ำเนินงำน เป็นต้น 

บริษัทฯมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนที่เชื่อมโยงระหว่ำงแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ กรอบควำมเสี่ยง
ที่มุ่งหวังและระดับเงินกองทุนของบริษัท โดยกำรพิจำรณำเงินกองทุนได้ค ำนึงถึงระดับควำมเสี่ยงที่บริษัทเผชิญอัน
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และควำมเสี่ยงอ่ืนๆ 
นอกจำกนี บริษัทฯมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตเพื่อประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนและจัดเตรียมแผนกำร
จัดกำรต่ำงๆเพื่อให้บริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอแม้ประสบภำวะวิกฤต 

บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรประเมิน ติดตำม และรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนอย่ำงสม่ ำเสมอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั งภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิผลและทันต่อเหตุกำรณ์ ทั งนี บริษัทฯมีกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

หน่วย : ล้านบาท

2560 2559
สินทรัพย์รวม 471,487
หนี้สินรวม 386,467
 - หนี้สินจากสัญญาประกนัภัย 377,491

   - หนี้สินอืน่ 8,976
ส่วนของผู้ถือหุน้ 85,020
อตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 397.7
เงินกองทุนทีส่ามารถน ามาใช้ได้ทัง้หมด 84,846
เงินกองทุนทีต้่องด ารงตามกฎหมาย 21,333

รายการ
 ณ วันที ่31  ธนัวาคม
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ                      
แสดงความเห็นแล้ว: URL 
  
 งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 
 

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

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

