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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลตามแบบรายการ ดังต่อไปนี้
1. ประวั ติ บ ริ ษั ท นโยบาย วั ต ถุ ป ระสงค์ และกลยุ ท ธ์ ใ นการดาเนิน ธุ ร กิจ ลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิจ
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิ ธีการและระยะเวลาที่ใช้
เรียกร้อง พิจารณา และการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.1 ประวัติบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/about/history
1.2 นโยบาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท เมื อ งไทยประกั น ชี วิ ต จ ำกั ด (มหำชน) ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตำมนโยบำยก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรหรื อ Corporate
Governance ยึดถือหลักควำมโปร่งใส ควำมซื่อสัตย์ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น รวมถึงกำรมีควำมรับผิดชอบและให้ควำม
เป็ น ธรรมต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม ด้ ว ยควำมมุ่ งมั่ น ในกำรเดิ น หน้ ำ นโยบำย “ยึ ด ลู ก ค้ ำ เป็ น ศู น ย์ ก ลำง (Customer
Centric)” และเพื่อเป็นกำรตอกยำเป้ำหมำยสู่กำรเป็นผู้นำด้ำนสุขภำพตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
บริกำรที่หลำกหลำย
ทังนีเพื่อส่งเสริมและตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและกำรเปลี่ยนแปลงทังในปัจ จุบันและอนำคต บริษัทฯ มี
กำรปรับกลยุทธ์ทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริกำรที่ดีกับลูกค้ำ และ
กำรมีช่องทำงกำรจำหน่ำยให้หลำกหลำยและมีควำมทันสมัยมำกขึน ด้วยกำรนำเทคโนโลยีและแนวคิดเชิงนวัตกรรม
สนับสนุนกำรดำเนินงำนให้รองรับลูกค้ำแต่ละกลุ่ม รวมทังกำรร่วมมือกับพันธมิตรทำงธุรกิจในหลำกหลำยสำขำ เพื่อสร้ำง
ควำมแตกต่ำงในด้ำนสินค้ำและบริกำร เสริมสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขัน เพิ่มศักยภำพของตัวแทนให้เป็นที่
ปรึกษำหรือนักวำงแผนทำงกำรเงิน
นอกจำกนี บริษัทฯ เตรียมพร้อมกำรยกระดับพัฒ นำกระบวนกำรทำงำนเข้ำสู่มำตรฐำนสำกล เพื่อเดินหน้ำสู่กำร
เป็น Digital Insurer ตอบรับกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) และเพื่อเป็นบริษัทประกันชีวิตระดับภูมิภำค
(Regional Life Insurance Company) ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯได้ร่วมกับพันธมิตรในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชำ ลำว
พม่ำ และเวียดนำม) ในรูปแบบของกำรร่วมทุ น (Joint Venture) หรือกำรจัดตังสำนักงำนผู้แ ทน (Representative
Office) ในต่ำงประเทศ

3

1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ในปัจจุบัน บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) ดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรเข้ำไปอยู่ในใจลูกค้ำ ภำยใต้นโยบำย
“Customer @ the heart” พร้อมทังพัฒนำผลิตภัณฑ์ บริกำร และนวัตกรรมเพื่อมำตอบโจทย์แบบ outside-in ซึ่งจะเข้ำถึง
ควำมต้ องกำรที่ แท้ จริ งของลู กค้ ำได้ เป็ นอย่ ำ งดี ทั งนี กลยุ ทธ์ ของ “Customer @ the heart” แบ่ งออกเป็ น 5 ด้ ำน
ประกอบด้วย
1. Segment of One คือมุ่งเน้นกำรคิดค้นพัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร สู่ลูกค้ำในรูปแบบที่เป็น one to one ซึ่ง
จะเหมำะกับลูกค้ำเฉพำะบุคคลมำกยิ่งขึน
2. Health Focus คือกำรเดินหน้ำสู่กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรดูแลสุขภำพที่ตอบโจทย์ได้อย่ำงครบวงจรในทุกไลฟ์สไตล์
พร้อมปลดล็อกข้อจำกัดด้ำนควำมคุ้มครองสุขภำพและสร้ำงนวัตกรรมใหม่ออกมำอย่ำงต่อเนื่อง
3. Digital Insurer คื อ กำรพั ฒ นำแพลตฟอร์ ม และเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ตอกย ำควำมเป็ น ผู้ น ำในกำรให้ บ ริ ก ำรด้ ว ย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
4. Regional Company คือกำรให้ควำมสำคัญกับกำรขยำยตลำดไปสู่ประเทศที่มีศั กยภำพอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึง
กำรมีผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ตอบโจทย์ลูกค้ำเมื่อเดินทำงไปต่ำงประเทศ เช่น บริกำร MTL Global Connect ซึ่งลูกค้ำที่
เจ็บป่วยในต่ำงประเทศสำมำรถเคลมค่ำรักษำพยำบำลได้ตำมสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ำย
5. Touch Points คือ กำรมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำหรือกำรเข้ำถึงตัวลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นช่องทำงกำรขำยหลักๆ เช่น
ช่องทำง face to face, ดิจิทัล, สำขำ, visual ฯลฯ
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1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยก
ตามประเภทของการรับประกันภัย
(1) ผลิตภัณฑ์ บริการที่สาคัญของบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/product
https://www.muangthai.co.th/product/group

(2) สัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย
ตารางสั ดส่ วนร้อยละของเบีย้ ประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจาปี 2560
หน่วย : ล้านบาท

รายการ

จานวนเบีย้ ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วนของเบีย้ ประกันภัย
(ร้อยละ)

การประกันภัยประเภทสามัญ (Ordinary)

ตลอดชีพ สะสมทรัพย์ เฉพาะกาล อืน่ ๆ
รวม
20,574.20 71,633.50 3,580.48 368.76 96,156.93
19.69

68.55

3.43

0.35

92.02

การประกันภัย
ประเภท
อุตสาหกรรม

การประกันภัย
อุบตั เิ หตุส่วน
บุคคล
(Personal
Accident)

การประกันภัย
ประเภทกลุ่ม
(Group)

17.17

314.43

8,010.03

104,498.56

0.02

0.30

7.67

100.00

หมายเหตุ : ข้อมู ลจากรายงานประจาปี
1. เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรง หมายถึง เบีย้ ประกันภัยปีแรก+เบีย้ ประกันภัยปีตอ่ ไป+เบีย้ ประกันภัยจ่ายครั้งเดียว ทัง้ นี้หมายรวมถึงเบีย้ ประกันภัยสัญญาแนบท้าย
2. เบีย้ ประกันภัยรายงานโดยเกณฑ์เงินสด

1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต
1.5.1 ขันตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับกำรชดใช้เงินตำมสัญญำประกันชีวิต: URL
https://www.muangthai.co.th/service/Service03

1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษัท และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพำทหรือเรื่องร้องเรียน: URL
https://www.muangthai.co.th/contact

รวม
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2. กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการ
ดาเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว
2.1 กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
(1) กรอบการกากับดูแลกิจการที่ดี: URL
https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance

(2) กระบวนการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) มุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และสอดคล้องกับ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งทำให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้ำงผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยำว และมีรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินและกำร
ดำเนินกำรที่น่ำเชื่อถือ ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นหรือกำร
กระทำอันอำจก่อควำมเสียหำยต่อชื่อเสียงบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงของบริษั ทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรควบคุมภำยในที่ ดี
เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมในกำรมีจิตสำนึกในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในของกำรดำเนินงำน ทุกด้ำน
ของบริษัทฯ และพนักงำนของบริษัทฯ ต้องมีควำมเข้ำใจและมีส่วนร่วมอย่ำงเต็มที่ในกำรรักษำไว้ซึ่งกำรควบคุมภำยในที่ดี
ทั งนี บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกำศใช้ “นโยบำยกำรควบคุ ม ภำยใน” เพื่ อ เน้ น ย ำให้ ทุ ก คนในองค์ ก รเห็ น ถึ งควำมส ำคั ญ ของ
กระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ โดยนโยบำยดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและมีกำร
ทบทวนเป็นประจำทุกปี
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2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท: URL
https://www.muangthai.co.th/about/board
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2.4 คณะกรรมการชุดย่อย:
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ดร. พิสิฐ ลีอำธรรม
2. นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม
3. รศ.ดร. ธีระพร วีระถำวร
4. นำยฟิลลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินที่มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่
รับรองทั่วไป รวมทังรำยงำนต่ำงๆ ที่นำส่งต่อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. สอบทำนและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำร
ควำมเสี่ยงที่เหมำะสม มีประสิทธิผล ตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงกำหนดอำนำจ หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
3. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ โดยเฉพำะในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำย พระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงำน คปภ.
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทังเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมด้วย อย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครัง
6. พิจำรณำอนุมัติรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อนำส่งต่อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ทบทวนกำรลงทุนหรือธุรกรรมใดๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ฐำนะทำงกำรเงินและควำมมั่น คงของ
บริษัทฯ ตำมข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีหรือพนักงำนของบริษัทฯ
8. จัดทำกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง
9. ประชุมแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี นักคณิตศำสตร์ประกันภัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบกำรเงิน
และรำยงำนที่นำส่งต่อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อีกทังประชุมร่วมกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ประเด็น
เกี่ยวกับประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
10. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ำยบริหำรเพื่อกำรกำกับดูแลกิจกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่ อดำเนิน กำรปรับ ปรุ งแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระทำ ดังต่อไปนี
(1) รำยกำรที่เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(2) กำรทุจริต กำรคอร์รัปชั่น หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน
(3) กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยและพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(4) หำกคณะกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรไม่ดำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำตำมที่คณะกรรมกำร
ตรวจสอบกำหนด คณะกรรมกำรตรวจสอบจะต้องรำยงำนต่อสำนักงำน คปภ. โดยไม่ชักช้ำ
11. แสดงควำมเห็นประกอบรำยงำนผลกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริษัท
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย
2. นำยฟิลลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว
3. นำวสำวสุจิตพรรณ ล่ำซำ
4. นำยสำระ ล่ำซำ
5. นำงภคินีนำถ ติยะชำติ
6. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย
7. นำยคิม ชี ยิบ
8. นำยมง ซิว ฮำน
9. ดร. พิสิฐ ลีอำธรรม
10. ดร. สุธี โมกขะเวส

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงทบทวนควำมเหมำะสมของ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับควำมเสี่ยงอื่นๆ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน โดยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำกับ
ดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. ดูแลให้บริษัทมีกระบวนกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม เพียงพอ มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กำกับดูแลกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
และให้เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี โดยให้มีกำรระบุ ประเมิน ตอบสนอง ติดตำม ทบทวน และรำยงำนควำม
เสี่ยง และนำข้อมูลที่ได้รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบ รวมถึงกำรจัดทำกำรทดสอบภำวะวิกฤติ กำร
จัด ให้มีแผนควำมต่อเนื่อ งทำงธุรกิจ กำรกำหนดให้มีกระบวนกำรทดสอบแบบจำลอง มีระบบข้อมูลที่ถูกต้อง
เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ สมบูรณ์ และสำมำรถใช้ในกำรตัดสินใจได้
4. ให้คำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงหรือประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงให้
คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่อำจนำไปสู่กำรละเมิดต่อกฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
5. ติดตำมและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอของโครงสร้ำง
พืนฐำน เครื่องมือ ทรัพยำกร ระบบ และเอกสำรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อให้เกิดกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
มีประสิทธิภำพ
6. ทบทวนและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับกำรกำหนดควำมเสี่ยงที่มุ่งหวัง ขีดจำกัดควำมเสี่ยง
รวมถึงสมมติฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับแบบจำลองด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
7. ติ ด ตำมและให้ ค ำแนะน ำเกี่ ยวกั บควำมเพี ยงพอของเงิ น กองทุ น ในปั จ จุ บั น และในอนำคตของบริ ษั ท ฯ ต่ อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
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2.4.3 คณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
รายชื่อคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
1. นำยสำระ ล่ำซำ
2. นำงภคินีนำถ ติยะชำติ
3. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย
4. นำยคิม ชี ยิบ
5. ดร. สุธี โมกขะเวส
6. นำยมง ซิว ฮำน
7. นำงดวงพร วำสนำสมปอง
8. นำยฐมพร วงศ์ศิริเมธีกุล
9. นำยอำนำจ อุดมสมุทรหิรัญ
10. นำยรังสรรค์ โฆษิตศรีปัญญำ
11. นำยวิศิษฐ์ เล็กสว่ำงวงศ์
12. นำยวัฒนชัย ตัณฑประศำสน์
13. นำงสำวณัฏฐำ มั่นจิตกตัญญู
14. นำงสำวมณฑนัช อำชวชำลี
15. นำยธนัญชัย สัจจะปรเมษฐ
16. นำยโพธิพงษ์ ล่ำซำ
17. ดร. อโศก วงศ์ชะอุ่ม
18. นำยรัตน์ชัย โถรัตน์

ประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
1. กำหนดและนำเสนอนโยบำยกำรลงทุน นโยบำยกำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ แนวทำงปฏิบัติกำร
จัดกำรลงทุนและระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุนประจำปีของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. พิจำรณำ อนุมัติ แก้ไข แนวทำงปฏิบัติกำรจัดกำรลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกำรลงทุน ในระหว่ำงปี
3. พิจำรณำอนุมัติแผนกำรลงทุนของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรลงทุน และนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงรวม
4. พิจำรณำและนำเสนอเป้ำหมำย และผลตอบแทนกำรลงทุน เพื่อบรรจุในแผนงบประมำณของบริษัทฯ
5. อนุมัติกำรลงทุน กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ
6. กำกับดูแลกำรลงทุน กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ และ
ข้อกำหนดของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยต้องประเมินผลกำรลงทุน และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบ
อย่ำงสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลในเรื่องธรรมำภิบำล ควำมโปร่งใส และป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกำรลงทุนและ
กำรประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทังดูแลระบบงำน บุคลำกรและข้อมูลประกอบกำร
ตัดสินใจ ให้มีควำมเพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
8. แต่งตังคณะอนุกรรมกำร หรือคณะทำงำนชุดต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร
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2.4.4 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
รายชื่อคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
1. นำยสืบตระกูล สุนทรธรรม
ประธำน
2. นำยสมเกียรติ ศิริชำติไชย
รองประธำน
3. นำงจำรุวรรณ วนำสิน
กรรมกำร
4. นำยฟิลลิป โพล อำเธอร์ ลำทัว
กรรมกำร
5. นำยวิบูลย์ อังสนันท์
กรรมกำร
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ด้ำนกำรสรรหำ (Nomination)
1. กำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์ และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่เหมำะสมมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
และกรรมกำรชุดย่อย
2. สรรหำและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อพิจำรณำให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย
3. ดูแลให้คณะกรรมกำรบริษัทมีขนำดและองค์ประกอบที่เหมำะสมกับองค์กร มีประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน (Remuneration)
1. กำหนดนโยบำยและพิจำรณำค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย รวมทังค่ำเบียประชุม โบนัส
ประจำปี สวัสดิกำร และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท
2. ดูแลให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ตนมีต่อ
บริษัทฯ
3. ให้ มี กำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทนส ำหรั บกรรมกำรและกรรมกำรชุ ดย่ อยปี ละ 1 ครั ง โดยค ำนึ งถึ งสภำพธุ รกิ จ ผล
ประกอบกำร และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกัน
ด้ำนบรรษัทภิบำล (Corporate Governance)
1. ดูแล กำหนด และทบทวนนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ และ
นโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
สำกล
2. ดูแล ให้คำแนะนำ เพื่อให้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมีผลในทำงปฏิบัติอย่ำงมีควำม
ต่อเนื่อง และเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. ติดตำม และดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
4. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ พร้อม
ให้ควำมเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม
5. แต่งตังคณะอนุกรรมกำรและคณะทำงำนชุดต่ำงๆ ตำมที่เห็นสมควร
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2.4.5 คณะอานวยการบริหาร
รายชื่อคณะอานวยการบริหาร
1. นำงสำวสุจิตพรรณ ล่ำซำ
2. นำยกฤษฎำ ล่ำซำ
3. นำยสำระ ล่ำซำ
4. นำงภคินีนำถ ติยะชำติ
5. นำยคิม ชี ยิบ
6. นำยเคียม เคียว โฮ
7. นำยมง ซิว ฮำน
8. นำงสิริลักษณ์ รัตนไชย
9. นำงเมฑะกำ เหล่ำขวัญสถิตย์

ประธำน
รองประธำน
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

บทบาทหน้าที่ของคณะอานวยการบริหาร
1. ให้ค วำมร่วมมือกับฝ่ำยจัดกำรเกี่ยวกับ กำรดำเนิน งำนประจำวัน ทุกๆ ด้ำ นของบริษัท ฯ และ กำรดำเนินกำร
ตำมแผนธุรกิจและงบประมำณของฝ่ำยจัดกำร
2. พิ จ ำรณำเรื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษั ท ซึ่ งจะต้ อ งน ำมำทบทวนและแก้ ไ ขทุ ก ปี ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
3. พิจำรณำเรื่องทังหลำยที่เป็นกำรดำเนินกิจกำรอันเป็นปกติที่ฝ่ำยจัดกำรโอนเรื่องให้แก่คณะอำนวยกำรบริหำร
4. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ซึ่งจะมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงิน และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
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2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร
กำรสรรหำและแต่งตังกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำล เพื่อพิจำรณำสรรหำ
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ในกรณีที่
ตำแหน่งกรรมกำรของบริษัทฯ ว่ำงลง หรือกรรมกำรถึงกำหนดออกตำมวำระ โดยคำนึงถึงมิติในด้ำนต่ำงๆ เช่น อำยุ เพศ
คุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรอุทิศเวลำให้กับ
งำนของบริษัทฯ รวมถึงพิจำรณำในแง่ของสัดส่วน จำนวน ควำมหลำกหลำยขององค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทให้
มีควำมเหมำะสม ทังนี เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทฯ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของหน่วยงำนกำกับดูแล กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ภำยหลังจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติแต่งตังกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
กรณีเป็นกำรแต่งตังกรรมกำรใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่ งที่ วำงลง สำยงำนเลขำธิกำรองค์กรและสำยงำนกฎหมำยจะ
ดำเนินกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมกำรต่อ กระทรวงพำณิชย์และหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องภำยในเวลำที่
กำหนด
กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ครำวละ 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตังจำกที่ประชุม คณะกรรมกำร
บริษัทหรือที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตังเพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ จะมีวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน ทังนี กรรมกำรที่
ครบวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ อำจได้รับกำรแต่งตังให้ดำรงตำแหน่งอีกได้
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กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรของบริษัท
กำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรเป็นสิ่งที่บริษัทให้ควำมสำคัญอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ได้บุคลำกรที่มีคุณภำพ บริษัท
จึงมีนโยบำยในกำรสรรหำและคัดเลือก ดังนี
1. เปิดโอกำสให้กับผู้สนใจเข้ำมำร่วม โดยกำหนดเกณฑ์ในพิจำรณำบุคลำกรจำกควำมสำมำรถที่ต้องกำรในแต่ละ
ตำแหน่งงำน เพื่อมำกำหนดเป็นเงื่อนไขกำรรับสมัครบุคลำกร ได้แก่ คุณสมบัติ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ทักษะ
และประสบกำรณ์กำรทำงำน เพื่อเปิดโอกำสให้แก่บุคคลที่มีควำมสำมำรถตรงตำมเงื่อนไขได้มำสมัครเข้ำ
ทำงำน ซึ่งกำรประกำศรับสมัครเพื่อคัดเลือกจะไม่มีกำรกีดกัน หรือจำกัด กำรคัดเลือกบุคคล
2. กำรพิจำรณำบุคลำกรจะดำเนินกำรด้วยควำมเสมอภำค โดยคำนึงถึงหลักกำรแห่งสิทธิของควำมเสมอภำคของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนตรงตำมเงื่อนไข แต่ทังนีผู้สมัครจะต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย หรือประกำศของหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
3. กำรคัดเลือกบุคลำกรจะดำเนินกำรผ่ำนกำรพิจำรณำร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนต้นสังกัดที่เป็นผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำชีพนันๆ และหน่วยงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้กำรคัดเลือกเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และได้
บุคลำกรที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับตำแหน่งงำน
4. ใช้เครื่องมือแบบทดสอบมำสนับสนุนกำรคัดเลือก ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้ได้บุคลำกรที่ตรงกับตำแหน่งงำนนันๆ และ
สำมำรถประสบควำมสำเร็จในสำยวิชำชีพต่อไปได้
5. จะนำเสนอ หลักประกันควำมมั่นคงแห่งอำชีพให้แก่ผู้ที่เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัททุกระดับในองค์กร มีสวัสดิกำร
ที่เพียงพอที่จะช่วยให้มีขวัญและกำลังใจในกำรทำงำน และสร้ำงผลงำนที่ดีตลอดระยะเวลำในกำรทำงำนของผู้
ที่เข้ำมำร่วมงำนกับบริษัทอย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงเวลำ
ช่องทางในการสรรหาบุคลากรของบริษัทมี ดังนี้
1. เปิดรับสมัครโดยตรงที่ที่ทำกำรของบริษัท
2. เข้ ำ ร่ ว มกิ จ กรรมรับ สมั ครงำนกั บ มหำวิ ท ยำลั ยชั นน ำ เพื่ อ สร้ ำ งภำพลัก ษณ์ที่ ดีข องบริษั ท ต่อ สถำบันและ
มหำวิทยำลัยชันนำต่ำงๆ
3. เข้ำร่วมกิจกรรมรับสมัครงำนกับองค์กรและสื่อประชำสัมพันธ์ online ต่ำงๆ
4. กำรสรรหำบุคลำกรจำกพนักงำนภำยใน (Internal Recruitment)
5. กำรสรรหำโดยกำรแนะนำจำกพนักงำนภำยใน (Referral Program)
6. กำรสรรหำโดยใช้บริษัทภำยนอกจัดหำให้ (Recruitment Agency)
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2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทน และบรรษัทภิบำลเพื่อกำหนดนโยบำยและ
พิจำรณำค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ รวมทังค่ำเบียประชุม โบนัสประจำปี สวัสดิกำรและ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทังที่เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน เพื่อให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทได้รับผลตอบแทนที่
เหมำะสม สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมหลัก Fiduciary Duty อันเป็นภำระหน้ำที่
ที่ ก ำหนดโดยกฎหมำย และกรรมกำรจะต้ องมี ควำมรั บผิ ดทั งทำงแพ่ งและทำงอำญำหำกไม่ ได้ ปฏิ บั ติ ตำมควำมทุ่ มเท
(Dedication) ของกรรมกำรแต่ละคน รวมทังคุณค่ำ (Value) ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร โดยเทียบเคียงจำก
สภำพธุรกิจ ผลประกอบกำร และผลตอบแทนของธุรกิจในประเภทเดียวกันด้วย
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3. การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM): URL
https://www.muangthai.co.th/about/corporate_governance?Sub=4

3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management: ALM)
บริษัทฯ มีกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีสินโดยมุ่งเน้นที่มูลค่ำเชิงเศรษฐศำสตร์ นั่นคือกำรพิจำรณำผลกระทบของ
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย หรือปัจจัยทำงกำรเงินอื่นๆ ต่อกระแสเงินสดในอนำคตของบริษัท ซึ่งกระแสเงินสดนี
ถูกประมำณกำรขึนอย่ำงสอดคล้องกับรำคำตลำดหรือประมำณกำรขึนโดยใช้หลักควำมสอดคล้องกับตลำด ( Market
Consistent Principle) ทังนีกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีสินมีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ ร่วมด้วย อำทิเช่น ควำม
เสี่ยงด้ำนตลำดและควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย เพื่อให้แน่ใจได้ว่ำมูลค่ำสินทรัพย์ของบริษัทยังคงเพียงพอที่จะปฏิบัติ
ตำมภำระผูกพันอันเกิดจำกหนีสินจำกสัญญำประกันภัย โดย ณ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ มี Duration ของสินทรัพย์
ลงทุนที่อ่อนไหวต่ออัตรำดอกเบียและหนีสินจำกสัญญำประกันภัยอยู่ในช่วง 10-15 ปี ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่บริหำรจัดกำร
ได้และบริษัทฯยังคงรักษำอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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4. ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยสาคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงินกองทุนและความเสี่ยงภัย และการกระจุกตัว
ของภัย
เกณฑ์การตัดสินใจในการรับความเสี่ยงจากการรับประกันภัยไว้เอง
บริษัทฯ บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย โดยมีกระบวนกำรพิจำรณำรับประกันภัย กำรกำหนด
อัตรำเบียประกันภัย และกำรจัดสรรเงินสำรองประกันภัยที่เหมำะสม โดยบริษัทได้คำนึงถึงกำรดำรงเงินกองทุนตำม
กฎหมำยและระดับเงินกองทุนขันต่ำที่บริษัทยอมรับได้ นอกจำกนี บริ ษัทมีกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรรับประกันภัย
สำหรับควำมเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่ำบริษัทจะรับไว้เองเพียงลำพัง โดยจัดกำรให้มีกำรโอนควำมเสี่ยงให้บริษัท
รับประกันภัยต่อผ่ำนสัญญำประกันภัยต่อ
บริษัทมีกำรกำหนดขีดจำกัดและรูปแบบกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง ตำมประเภทของควำมเสี่ยง ควำมเสี่ยงใดที่บริษัทมี
ควำมชำนำญและมีข้อมูลสถิติเพียงพอ บริษัทจะกำหนดขีดจำกัดกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง (Retention) ไว้ในสัดส่วนที่สูง แต่หำก
เป็นควำมเสี่ยงที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ บริษัทจะกำหนดขีดจำกัดกำรรับเสี่ยงภัยไว้เองที่ระดับต่ำ โดยบริษัทจะโอนควำมเสี่ยง
ภัยส่วนที่เหลือในรูปแบบของกำรเอำประกันภัยต่อ
ทังนีบริษัทจะกำหนดเงื่อนไขกำรโอนควำมเสี่ยงสำหรับผู้เอำประกันภัยแต่ละรำย ในกรณีที่จำนวนควำมเสี่ยง
สุทธิเกินกว่ำขีดจำกัดในกำรรับเสี่ยงภัยไว้เอง บริษัทจะโอนจำนวนควำมเสี่ยงสุทธิที่เกินกว่ำขีดจำกัดในกำรรั บเสี่ยงภัยไว้
เองให้กับบริษัทรับประกันภัยต่อ
การประกันภัยต่อ
กำรประกั น ภัยต่ อ คื อ กำรที่ บ ริ ษั ท ประกัน ภัย หนึ่ง โอนส่ ว นหนึ่ งหรือ ทั งหมดของกำรเสี่ย งภัย หนึ่ งที่ได้รับ
ประกันภัยเอำไว้ไปให้กับบริษัทอื่น โดยบริษัทที่โอนกำรเสี่ยงภัยให้กับบริษัทอื่นเรียกว่ำผู้เอำปร ะกันภัยต่อ (Ceding
Company) และบริษัทที่ยอมรับกำรประกันภัยต่อไว้เรียกว่ำผู้รับประกันภัยต่อ (Reinsurer)
กำรเอำประกันภัยต่อนอกจำกเป็นเครื่องมือที่สำคัญในกำรถ่ำยโอนควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัยของบริษัท
แล้ว ยังมีประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ ดังนี
• เพื่อลดควำมผันผวนในเรื่องของอัตรำกำรจ่ำยสินไหม
• เพื่อลดควำมเสี่ยงอันเกิดจำกกำรจ่ำยสินไหมที่มีขนำดใหญ่ และกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
• เพื่อให้งบกำรเงินมีควำมมั่นคง มีเสถียรภำพ
• เพื่อขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรรับประกันควำมเสี่ยงที่มีขนำดใหญ่
• เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรรับประกันรูปแบบใหม่ หรือช่องทำงใหม่
• เพื่อให้กำรบริกำรต่ำง ๆมีควำมเป็นมำตรฐำนสำกล
ปัจจัยที่ใช้ในพิจำรณำคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อ
1) อั น ดั บ ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ (Credit Rating) บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ำรณำควำมแข็ ง แกร่ ง ทำงกำรเงิ น ของบริ ษั ท
รับประกันภัยต่อจำกผลกำรจัดอับดับควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อให้เกิดควำมมั่ นใจในควำมสำมำรถในกำรชำระ
หนีของบริษัทรับประกันภัยต่อ
2) ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญด้ำนเทคนิค ของบริษัทรับประกันภัยต่อที่สำมำรถให้คำแนะนำอย่ำงมือ
อำชีพและมีควำมเป็นสำกล
3) ควำมเหมำะสมของอัตรำเบียประกันภัยต่อและรูปแบบกำรประกันภัยต่อ
4) ควำมยืดหยุ่นและควำมเข้ำใจภำวะกำรแข่งขันทำงกำรตลำดภำยในประเทศ
5) กำรให้บริกำรด้ำนอื่น ๆ
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นอกจำกนี บริษัทมีกำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อในด้ำนต่ำงๆ ดังนี
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
บริษัทกำหนดให้เอำประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อที่มีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน โดยจะต้องมีอันดับควำม
แข็งแกร่งทำงกำรเงิน (Ratings) ไม่ต่ำกว่ำ BBB+ ในวันเริ่มสัญญำ (หรือมีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุ น ที่
เทียบเท่ำ ที่กำหนดโดยคปภ.สำหรับบริษัทรับประกันภัยต่อในประเทศ)
บริษัทมีกำรติดตำมอันดับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทผู้รับประกันภัยต่ออย่ำงสม่ำเสมอ และหำกอันดับควำม
มั่นคงทำงกำรเงินลดลงต่ำกว่ำ BBB+ บริษัทจะมีกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต โดยที่ บริษัทสงวนสิทธิ์
ในกำรยกเลิกกำรเอำประกันภัยต่อสำหรับธุรกิจใหม่
กำรบริหำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน
บริษัทผู้รับประกันภัยต่อจะจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนเร่งด่วนให้ในกรณีร้องขอพิเศษ
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกระจุกตัวสำหรับคู่สัญญำประกันภัยต่อ
บริษัทมีกำรกำหนดสัดส่วนของบริษัทผู้รับประกันภัยต่อที่สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรประกันภัยต่อของบริษัทประกันชีวิต และมีกำร
ติดตำมกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงสม่ำเสมอ
นโยบำยกำรประกันภัยต่อกับแผนธุรกิจ กำรดำรงเงินกองทุน และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทในกำร
จัดทำแผนธุรกิจของบริษัทนัน บริษัทมีกำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำยของบริษัทในอนำคต โดยคำนึงถึงทิศทำงแล ะ
แนวโน้มของตลำด ควำมเสี่ยงต่ำง ๆที่อำจเกิดขึน รวมถึงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว กำรประกันภัยต่อซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรประกันภัย ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทคำนึงถึงในกำรจัดทำแผนธุรกิจ
นโยบำยกำรประกันภัยต่อถูกจัดทำขึนโดยคำนึงถึงอัตรำกำรเติบโตที่คำดหวัง สัดส่วนของแบบประกัน ตำมที่ระบุ
ไว้ในแผนกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่นำส่ง คปภ. รำยปี รวมถึงควำมเสี่ยงในกำรเกิดเหตุกำรณ์ที่ทำให้เกิดควำมสูญเสีย
ขนำดใหญ่ เช่น ภัยก่อกำรร้ำย ทสึนำมิ เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่ำจะสำมำรถดำเนินตำมแผนธุ รกิจของบริษัท และสำมำรถ
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน
นโยบำยกำรประกันภัยต่อได้ถูกจัดทำให้มีควำมสอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่มุ่งหวัง ที่กำหนดไว้ในนโยบำยกำร
บริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท ทังในเชิงสัดส่วนของมูลค่ำเบียประกันภัยรับรวมที่เกิดขึนจริงต่อ มูลค่ำที่คำดกำรณ์ และ
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุน
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
บริษัทกำหนดมูลค่ำของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว ดังนี
-

กำรประเมินหนีสินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวตำมรำคำบัญชี
บริษัทใช้วิธีสำรองประกันภัยแบบเบียประกันภัยสุทธิ มูลค่ำตำมบัญชี ณ วันที่ร ำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โดยได้กำหนดสมมติฐำนซึ่งเกี่ยวข้องกับอัตรำมรณะและอัตรำทุพพลภำพที่จะเกิดขึนใน
อนำคตตำมตำรำงมรณะมำตรฐำน ในขณะที่อัตรำดอกเบียคิดลดที่ใช้อยู่ในช่วงอัตรำตำมที่ผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้รับ
กำรอนุมัติจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
- กำรประเมินหนีสินจำกสัญญำประกันภัยระยะยำวตำมรำคำประเมิน
บริษัทใช้วิธีสำรองประกันภัยแบบเบียประกันภัยรวม ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยใช้สมมติฐำนที่เป็น
ค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุดของภำระผูกพันตำมสัญญำประกันภัยก่อนกำรเอำประกันภัยต่อ โดยรวมถึงค่ำผันผวนซึ่ง
เป็นไปตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยกำหนด

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
บริษัทกำหนดมูลค่ำของสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัยระยะสัน ดังนี
-

-

กำรประเมินหนีสินจำกสัญญำประกันภัยระยะสันตำมรำคำบัญชีและรำคำประเมิน
กำรประเมินหนีสินจำกสัญญำประกันภัยระยะสันตำมรำคำบัญชีและรำคำประเมิน ประกอบด้วยมูลค่ำของ
สำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย และมูลค่ำของสำรองเบียประกันภัย ณ วันที่รำยงำน
ได้ถูกเปิดเผยไว้
บริษัทใช้วิธี Chain-Ladder ในกำรกำหนดมูลค่ำของสำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย
ตำมกำรปฏิบัติที่ยอมรับในระดับสำกล ณ วันที่รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยสมมติฐำนที่ใช้ในกำรประมำณ
กำรของหนีสินมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้ประมำณกำรหนีสินเพียงพอสำหรับหนีสินที่เกิดจำกสัญญำประกันภัย
เท่ำที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผล

ในส่วนของกำรกำหนดมูลค่ำสำรองเบียประกันภัย บริษัทสำรองเบียประกันภัยจำกมูลค่ำที่มำกกว่ำระหว่ำง
สำรองประกันภัยสำหรับเบียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ (Unearned Premium Reserves: UPR) และภำระ
ผูกพันด้ำนเบียประกันภัย (สำรองสำหรับควำมเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ นสุด (Unexpired Risk Reserves: URR)) ณ วันที่
รำยงำนได้ถูกเปิดเผยไว้ โดยรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวนซึ่งเป็นส่วนเพิ่มของภำระผูกผันตำมกรมธรรม์ประกันภัยที่เกิด
จำกควำมไม่แน่นอนของสมมติฐำนที่เป็นค่ำประมำณกำรที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ำมูลค่ำภำระผูกพันตำมกรมธรรม์
ประกันภัยเพียงพอที่ระดับควำมเชื่อมั่นตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย
กำหนด
ทังนี บริษัทมีกำรตรวจสอบแหล่งที่มำของข้อมูลและกระบวนกำรสอบทำนควำมสอดคล้อง ควำมถูกต้อง
ควำมสมบูรณ์ของข้อมูล สมมติฐำนรวมถึงผลกำรวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถื อของข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณ จำกทังฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก
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ข้อมูลเชิงปริมาณ

รายการ

ปี 2560
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว
(long-term technical reserves)

359,349

373,239

สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะสัน้
(short-term technical reserves)

2,971

3,069

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ คา้ งจ่าย
(Unpaid policy benefits)

832

832

หนี้สินอืน่ ตามกรมธรรม์ ประกันภัย
(Due to insured)

351

351

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน

หมายเหตุ - รำคำบัญชี หมำยถึง มูลค่ำหนีสินจำกสัญญำประกันภัย ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรบัญชี มีวัตถุประสงค์
หลั กเพื่ อให้ นั กลงทุนผู้วิ เครำะห์ ทำงกำรเงิน เข้ำใจถึงมู ลค่ำ ทำงเศรษฐศำสตร์ของหนีสินจำกสัญญำ
ประกันภัยที่เป็นที่ยอมรับตำมหลักกำรทำงบัญชีในประเทศไทย ซึ่งมูลค่ำดังกล่ำวจะต้องผ่ำนกำรรับรอง
จำกผู้สอบบัญชีอนุญำตแล้ว
- รำคำประเมิน หมำยถึง มูลค่ำหนีสินจำกสัญ ญำประกันภัย ที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
และส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกัน
ชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัยซึ่ง
จะต้องประเมินโดยนักคณิตศำสตร์ป ระกัน ภัยที่ได้ รับใบอนุญำตจำกนำยทะเบียนตำมหลั กกำรทำง
คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ ไ ด้ รั บ กำรยอมรั บ สมมติ ฐ ำนที่ ใ ช้ ใ นกำรประเมิ น จะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
ประสบกำรณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออำจอ้ำงอิงจำกประสบกำรณ์ของอุตสำหกรรม
และปรับให้เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของพอร์ตกำรรับประกัน ภัยของบริษัทนัน นอกจำกนี มูลค่ำ
สำรองประกันภัยดังกล่ำวจะต้องรวมถึงค่ำเผื่อควำมผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD)
ซึ่งให้เป็นไปตำมที่สำนักงำน คปภ. กำหนด
ข้อสังเกต ในบำงช่วงเวลำของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน มูลค่ำหนีสินจำกสัญญำประกันภัยอำจมีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำบัญชีและรำคำประเมินของ อย่ำงมีนัยสำคัญ อันเนื่องมำกจำกวัตถุประสงค์และวิธีกำรที่แตกต่ำงกันในกำร
ประเมินตำมที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น ทังนีผู้ที่จะนำข้อมูลไปใช้ควรศึกษำและทำควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์แนวทำงกำร
ประเมินรำคำหนีสินจำกสัญญำประกันภัยทังสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. การลงทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน
1) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนเท่ำกับหรือมำกกว่ำอัตรำผลตอบแทนขันต่ำที่สัญญำไว้กับผู้
ถือกรมธรรม์ของบริษัทฯ
2) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสิน ทรัพย์ลงทุน เพื่อดำรงสภำพคล่องของกระแสเงินสด สำหรับใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ
3) บริษัทฯมีวัตถุประสงค์กำรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ
นโยบำยและกระบวนกำรลงทุน
บริษัทฯ มีนโยบำยลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเน้นกำรลงทุน
อย่ำงต่อเนื่องในสินทรัพย์ที่มีอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่ดี มีสภำพคล่องสูง อีกทังให้ควำมมั่นคงในกำรดำรงเงินต้นและ
กระแสเงินสด (Cash inflow) สม่ำเสมอ ซึ่งมีกำรกระจำยกำรลงทุนในตรำสำรต่ำงๆที่ให้อัตรำผลตอบแทนและควำม
เสี่ยงที่ต่ำงกัน ควบคู่กับหลักกำรบริหำรสินทรัพย์และหนีสินของบริษัทฯ

ข้อมูลเชิงปริมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินและบัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร,หุ้นกู้, ตัว๋ สัญญาใช้เงิน , ตัว๋ แลกเงิน, หุ้นกู้
แปลงสภาพ และ สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม)
หน่วยลงทุน
เงินให้กยู้ ืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นประกัน
เงินให้กยู้ ืม และเงินให้เช่าซือ้ รถ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิง่
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซือ้ หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนอืน่
รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมายเหตุ

มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2560
ปี 2559
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
ราคาบัญชี
ราคาประเมิน
7,705
7,705
336,141
372,848
32,677
13,731
14,854
4,915
50
893
410,966

33,147
13,731
14,854
4,912
50
2,648
449,894

- รำคำบัญชี หมำยถึง สินทรัพย์และหนีสิน ที่ประเมินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
- รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพย์และหนีสินที่ประเมินตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำร
ประกอบธุ รกิจ ประกันภัย ว่ำ ด้ว ยกำรประเมิ นรำคำทรัพ ย์สิ นและหนี สินของบริษัท ประกันชี วิต เพื่ อ
วัตถุประสงค์หลักในกำรกำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมี
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย
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7. ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง
รายการ
เบี้ยประกันภัยรับรวม
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ จากปีก่อน
ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
กาไรสุทธิ

2560
102,681
99,764
15,667
57,345
32,111
8,621

หน่วย : ล้านบาท
2559

บริษัทฯ มีรำยได้จำกเบียประกันภัยรับรวม 102,681 ล้ำนบำท โดยส่วนใหญ่เป็นกำรขำยผ่ำนช่องทำงธนำคำร
กสิกรไทย ซึ่งมีกำรหักเบียประกันภัยต่อ สำรองเบียประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้เพิ่มจำกปีก่อน ทำให้บริษัทฯ มีเบีย
ประกันภัยที่ถือเป็นรำยได้สทุ ธิ 99,764 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรลงทุนสุทธิ 15,667 ล้ำนบำท หลักๆ เกิดจำกรำยได้
ดอกเบียของเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดและเงินปันผล ในขณะที่มีค่ำใช้จ่ำยสำรองประกันภัยสำหรับสัญญำประกันภัย
ระยะยำวเพิ่มจำกปีก่อน 57,345 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมผลิตภัณฑ์ที่ขำยและให้เพียงพอต่อหนีสินตำมกรมธรรม์ที่มีผล
บังคับ และมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรม์และค่ำสินไหมทดแทนสุทธิ 32,111 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่มำจำกค่ำ
ครบกำหนดกรมธรรม์ ค่ำเงินงวดตำมกรมธรรม์ และค่ำเวนคืนกรมธรรม์ ส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวดมกรำคม
– ธันวำคม 2560 จำนวน 8,621 ล้ำนบำท
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รายการอัตราส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายการอัตรส่วน
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีแรก : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยปีตอ่ : เบี้ยประกันภัยสุทธิ
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ ือหุ้น (Return on equity ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on assets ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมทั้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ไม่รวมกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Unit Linked และ
Universal life
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการรลงทุน ( Return on Investment Ratio)
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด
- อัตราส่วนผลตอบแทนจากการรลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบUnit
Linked และ Universal life
อัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสารองประกันภัย (ราคาประเมิน)

2560

หน่วย : ร้อยละ
2559

0.36
0.08
0.17
0.02
0.02

0.04
0.04
1.21

หมายเหตุ - รำคำประเมิน หมำยถึง สินทรัพย์และหนีสินที่ประเมินตำม ประกำศ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริม
กำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวัตถุประสงค์
หลักในกำรกำกับควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัท ประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัท มีควำมสำมำรถในกำร
จ่ำยผลประโยชน์ตำมสัญญำประกันภัยได้อย่ำงครบถ้วนแก่ผู้เอำประกันภัย
- กรมธรรม์ประกันชีวิตควบกำรลงทุน (Unit Linked) เป็นกำรประกันชีวิตที่ให้ทังควำมคุ้มครองชีวิตและกำร
ลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ำกรมธรรม์ขึนอยู่กับมูล ค่ำหน่วยลงทุน ทังนีสินทรัพย์ในกองทุนเป็น ของผู้เอำ
ประกันมิได้เป็นของบริษัท
- กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นกำรประกันชีวิตที่แยกส่วนควำมคุ้มครองชีวิต และส่วนกำรลงทุน
อย่ำงชัดเจน โดยผลตอบแทนจำกกำรลงทุนขึนอยู่กับผลกำรลงทุนของบริษัท แต่ไม่ต่ำกว่ำผลตอบแทนขันต่ำที่ได้
รับรองไว้
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8. ความเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของเงินกองทุน อันสะท้อนถึงควำมมั่นคงทำงกำรเงินและควำมน่ำเชื่อถือของ
บริษัท จึงมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ำงเป็นระบบภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ำระดับควำมเสี่ยงของบริษัทอยู่ภำยในขอบเขตที่ยอมรับได้
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินของบริษัทและบริหำร
จัดกำรเงินกองทุนให้เพียงพอต่อกำรดำเนินธุรกิจทังภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต รวมถึง มีควำมสอดคล้องกับระดับ
ควำมเสี่ยงที่บริษัทเผชิญ แผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัท นอกจำกนีบริษัทฯบริหำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ ำ งมี
ประสิทธิผลเพื่อสร้ำงผลตอบแทนอย่ำงเหมำะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรภำยในต่ำงๆ ได้แก่ กำร
วำงแผนทำงกำรเงิน กำรบริหำรสินทรัพย์และหนีสิน กำรกำหนดรำคำผลิตภัณฑ์และกำรวัดผลกำรดำเนินงำน เป็นต้น
บริษัทฯมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนที่เชื่อมโยงระหว่ำงแผนธุรกิจ แผนกลยุทธ์ กรอบควำมเสี่ยงที่
มุ่ งหวั งและระดั บ เงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท โดยกำรพิ จ ำรณำเงิ น กองทุ น ได้ ค ำนึ งถึ งระดั บ ควำมเสี่ ยงที่ บริ ษั ท เผชิ ญอัน
ครอบคลุมถึงควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และควำมเสี่ยงอื่นๆ นอกจำกนี
บริษัทฯมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตเพื่อประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุนและจัดเตรียมแผนกำรจัดกำรต่ำงๆเพื่อให้
บริษัทมีเงินกองทุนเพียงพอแม้ประสบภำวะวิกฤต
บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรประเมิน ติดตำม และรำยงำนควำมเพียงพอของเงินกองทุนอย่ำงสม่ำเสมอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท ทังภำยใต้ภำวะปกติและภำวะวิกฤต เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล
และทันต่อเหตุกำรณ์ ทังนีบริษัทฯมีกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนอย่ำงต่อเนื่อง

ข้อมูลเชิงปริมำณ
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- หนี้สินอืน่
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)
เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด
เงินกองทุนที่ตอ้ งดารงตามกฎหมาย

หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
471,487
386,467
377,491
8,976
85,020
397.7
84,846
21,333

หมายเหตุ - ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันชีวิต กำหนดให้นำย
ทะเบียนอำจกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นในกำรกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่ำร้อย
ละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันชีวิต
- รำยกำรข้ ำงต้น คำนวณโดยใช้ รำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกั บและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันชีวิต
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9. งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเห็นแล้ว: URL
งบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
https://www.muangthai.co.th/download/Financial_Position

