ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวัติของบริษัท นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำร
ประกอบธุรกิจตำมที่กำหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยละเอียด
ลักษณะ ผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สำคัญ ช่องทำงกำรติดต่อกับบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำร
เรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดาเนินธุรกิจเป็น
บริษัทประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490
ภายใต้ชื่อว่า “บริษัท เอเซียพำณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด ” (The Asia Insurance Co., Ltd.)
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการ
ดาเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียงแผนกประกันภัยเล็ก ๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเซียพาณิชย์ จากัด และ
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490)
ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มี
การขยายกิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จากัด ในชื่อ
“บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหำชน)”
ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ด าเนิ น กิ จ การมาด้ ว ยความมั่ น คง มากกว่ า 70 ปี มี ทุ น จดทะเบี ย น
1,064.70 ล้านบาท อันประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัทฯ สามารถรับประกันภัยได้ครบทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ ง ประกั น ภั ย รถยนต์ ประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด รวมทั้ ง การรั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ภายใต้ แ นวการ
บริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมี
สาขาและสานักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ
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1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
• วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและโดดเด่น
ด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลายตรงใจลูกค้า การตอบสนองลูกค้าที่รวดเร็วฉับไวและสร้างความ
ประทับใจในบริการ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านประกันภัย โดยดารงไว้ซึ่งความเป็น
องค์กรคุณธรรมที่ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้าและคู่ค้า พนักงาน หน่วยงาน
ที่กากับดูแล ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 17,200 ล้านบาท
เติบโตประมาณร้อยละ 7 โดยกลยุทธ์หลักในการดาเนินงานยังคงเป็นการเน้นขยายงานลูกค้ารายย่อย
และขยายฐานลูกค้าในภูมิภาค ด้วยแนวคิด Segmentation กล่าวคือ การจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าตาม
คุณลักษณะต่าง ๆ และนาเสนอความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการ
และความเสี่ยงภัยของลูกค้า แต่ละ Segment ซึ่งกลยุทธ์นี้เอื้อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันท่ามกลาง
การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดประกันภัยได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสาคัญกับกลยุทธ์ Digital Marketing โดยการพัฒนาทั้งการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
และรูปแบบการดาเนินชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าและทาธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทาง
Digital เช่น เดีย วกับ การแสวงหากลุ่ ม เป้าหมายขนาดเล็ ก แต่ มีศั กยภาพ และยังมีการแข่ ง ขั น ต่ า
(Niche Market) เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคา
• กำรตลำดและกำรแข่งขัน
1. ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
การแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมุ่งเน้นที่ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ย
ประกันภัยสูงสุดในตลาดประกันวินาศภัย โดยเฉพาะปี 2560 เป็นปีสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนชาระ
และระยะเวลาการถือครองรถยนต์ 5 ปี ตามเงื่อนไขของรถที่ซื้อในนโยบายรถคันแรก ทาให้เจ้าของ
รถสามารถจาหน่ายรถยนต์และซื้อรถยนต์ใหม่ได้ ส่งผลให้ยอดจาหน่ายรถยนต์ใหม่เติบโตสูงถึงร้อย
ละ 13.4 หลั ง จากมี ย อดจ าหน่ า ยเติ บ โตติ ด ลบมาถึ ง 4 ปี ติ ด ต่ อ กั น อย่ า งไรก็ ต าม ก าลั ง ซื้ อ ของ
ประชาชนที่ยังคงอยู่ในระดับต่า จากปัจจัยลบต่าง ๆ ที่สืบเนื่องมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ ภาค
ธุ ร กิ จ ชะลอการลงทุ น และการจ้ า งงาน ปั ญ หาหนี้ ค รั ว เรื อ นที่ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ราคาผลิ ต ผลทาง
การเกษตรตกต่า รวมถึงภาวะอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นระยะตลอดทั้งปี ส่งผลให้บริษัทประกันภัยต่าง ๆ
มี ก ารแข่ ง ขั น ด้ า นราคาอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง การลดเบี้ ย ประกั น ภัย ปกติ การออกแพคเกจกรมธรรม์
ประกันภัยราคาประหยัดที่มีความคุ้มครองลดลงมาเป็นตัวเลือกแก่ผู้บริโภค รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีในการตรวจวัดพฤติกรรมและระดับความเสี่ยงของผู้บริโภค เพื่อให้สามารถคิดเบี้ย
ประกันภัยผู้ที่มีความเสี่ยงต่าได้ลดลง
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1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ (ต่อ)
• กำรตลำดและกำรแข่งขัน (ต่อ)
1. ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย (ต่อ)
นอกจากนี้ อัตราเบี้ ย ประกันภัยต่อในตลาดโลกที่ยังคงอยู่ในระดับต่าอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับภาคธุรกิจยังคงชะลอการลงทุน ส่งผลให้เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินจากองค์กรธุรกิจต่าง ๆ
ยังคงไม่สามารถเติบโตได้ดีนัก ลูกค้ารายย่อยจึงคงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญของบริษัทประกันภัย
โดยมีความพยายามหาแนวทางเข้าถึงลูกค้ารายย่อยด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การร่วมเป็นพันธมิตรกับคู่ค้า
ต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนากรมธรรม์และจัดการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับฐานลูกค้า ของ
พันธมิตรเหล่านั้น รวมทั้งการพัฒนาช่องทางจาหน่ายออนไลน์ ทั้งที่เป็นการพัฒนาช่องทางออนไลน์
ของบริษัทเอง และการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่มุ่งเน้นการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์
โดยเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราเบี้ย
ประกันภัยในตลาดที่ลดลง บริษัทประกันภัยต่าง ๆ จึงพยายามหาแนวทางลดต้นทุนในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยการพัฒนาการบริการผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชันในสมาร์ตโฟน ซึ่งหลายบริษัท
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีขีดความสามารถในการให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่น ลูกค้า
สามารถติ ด ต่ อ ท าประกั น ภั ย และรั บ กรมธรรม์ แ บบ e-Policy สามารถแจ้ ง เคลมและติ ด ตาม
สถานะการเคลมด้วยตนเองได้ ซึ่งช่วยลดค่าจ้างพนักงานและต้นทุนค่าบริหารจัดการต่าง ๆ ลงได้
อย่างมีนัยสาคัญ
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ยังคงหาโอกาสในการขยายธุรกิจประกันภัยไปยังประเทศอื่น ๆ
ใน AEC เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในปี 2560 มีบริษัท
ประกั น ภั ย ทยอยขยายธุ ร กิ จ ไปยั ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ เ ป็ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ประกันภัยเองโดยตรง และการเป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มธุรกิจในพื้นที่
บริษัทฯ ยึดนโยบายไม่แข่งขันด้ านอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่าเกินไป หรือใช้กลยุท ธ์ให้
ผลตอบแทนสูงเพื่อจูงใจคู่ค้าและตัวแทนจาหน่าย แต่เน้นการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งก่อนและ
หลังการขาย ตลอดจนการวิเคราะห์และวิจัยตลาดเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้โดดเด่นและ
ตรงใจลูกค้า โดยกลยุทธ์ด้านการตลาดของบริษัทฯ ได้แก่ การขยายงานกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง
การก าหนดเบี้ ย ประกั น ภั ย ที่ แ ตกต่ า งกั น ตามความเสี่ ย งของแต่ ล ะ Segment พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประกันภัยและการให้บริการผ่านช่องทาง Digital อย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อ
จูงใจลูกค้าให้ใช้บริการแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่บริษัทฯ พัฒนามากขึ้น
2. สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
บริษัทฯ ยังคงสามารถดารงสถานะความเป็นบริษัทประกันภัยชั้นนาได้อย่ างต่อเนื่อง
ยาวนาน เนื่ องจากบริ ษัทฯ มีคุณสมบัติที่โ ดดเด่นในด้ านต่ าง ๆ เช่น ความมั่นคงทางการเงิน มี
พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย ความสามารถในการ
ให้บริการของพนักงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ช่องทางจาหน่ายและฐานลู กค้าที่
หลากหลาย เป็นต้น
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1.3 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้ำนกำรรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ รับประกันวินาศภัยทุกประเภท แบ่งเป็น
1.1 การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคล
ธรรมดา นายหน้านิติบุคคล สถาบันการเงิน และลูกค้าโดยตรง โดยการรับประกันภัย จะแบ่งแยก
ตามประเภทการประกันภัยได้เป็น 4 ประเภท คือ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
ขนส่ง การประกันภัยยานยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1.2 การรับประกันภัยต่อ จะรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. ด้ำนกำรลงทุน
ธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง คือ กิจการทางด้านการลงทุน บริษัทประกันวินาศภัย สามารถนา
เงินสดคงเหลือไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไข
ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดยเคร่งครัด
การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนที่ ให้ผลตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินฝาก
ประจา ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จานอง
และเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการลงทุนในหุ้นทุน ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ
หุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมต่าง ๆ การลงทุนของบริษัทฯ จะคานึงถึงสภาพคล่อง ความมั่นคง และเสถียรภาพของการลงทุน
เป็นหลัก
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1.4 รำยละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริกำรที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัย
บริษัทฯ ดาเนินธรุกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกันอัคคีภัย โดยรับประกันภัยสาหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า เป็นต้น
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง โดยรับประกันภัยสินค้าและตัวเรือ เป็นต้น
3. การประกันภัยยานยนต์ โดยรับประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ เป็นต้น
4. การประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด โดยรั บ ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น ประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก ประกันภัยสาหรับการประกอบการและธุรกิจ ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัย
สุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น
ทั้งนี้ จะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้บริการแก่ลูกค้า และมีความชานาญใน
รับประกันภัยรถยนต์และรับประกันภัยทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรถยนต์
และเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 39.7 และร้อยละ 18.9 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
ตามลาดับ

หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย 1,364.4
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

8.9

39.5 360.6 269.0 5,826.2 2,907.2

0.3

2.3

1.8

37.9

18.9

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงานประจาปี
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อื่น ๆ

รวม

สุขภำพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

วิศวกรรม

ควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน

ภำคสมัครใจ

กำร
ประกันภัย
รถยนต์
ภำคบังคับ

สินค้ำ

ตัวเรือ

รำยกำร

กำร
ประกัน
อัคคีภัย

กำรประกันภัย
ทำงทะเล
และขนส่ง

443.6 526.9 1,771.0 564.2 1,293.9 15,366.5

2.9

3.4

11.5

3.7

8.4

100.0

1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
1.5.2 วิธีการติดต่อบริษัท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพาทหรือเรื่องร้องเรียน
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำร และวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
1. งำนสินไหมทดแทนยำนยนต์
1.1 ขั้นตอนกำรแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
ติดต่อสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ โทร. 1620 เพื่อแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที กรณี
แจ้งเป็นหลักฐานให้จดหมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
1.2 กำรติดต่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนยำนยนต์
ภายหลังได้รับ ใบแจ้งความเสี ยหายจากเจ้าหน้าที่ หากต้องการข้อมูล เพิ่ มเติม
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
• หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 หรือ 1620
• ติดต่อบริ ษัท ฯ โดยตรงที่ บมจ. กรุงเทพประกันภั ย ส านักงานใหญ่ ฝ่ าย
สินไหมทดแทนยานยนต์ ชั้น 3 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
• นาเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานใหญ่หรือสาขา
• กรณีไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง สามารถจัดส่งเอกสาร
ได้ ที่ ช่ อ งทาง ดั ง ต่ อ ไปนี้ ทางไปรษณี ย์ ต ามที่ อ ยู่ บ ริ ษั ท ฯ หรื อ ทางโทรสาร 0 2610 2120 ,
0 2610 2121
1.3 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
1.3.1 กำรเรียกร้องค่ำซ่อมรถ
กรณีรถประกัน เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน )
หนังสือรับรองการจดทะเบียน ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคา
สาเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
(สาหรับการโอนเงิน) ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี) หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติ
บุคคล) (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับ
มอบ)
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
1.3 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
1.3.2 กำรเรียกร้องค่ำยกรถ
กรณีรถประกัน เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) หนังสือรับรองการจดทะเบียน ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี)
ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกากับภาษี (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชน
ผู้รับมอบ)
1.3.3 กำรเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำลค่ำอนำมัย (เฉพำะรถคู่กรณี)
กรณีรถประกัน เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี) บัตร
ประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย (ถ้ามี) บัตร
ประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล
สาเนารับรองรายได้ (กรณีค่าอนามัย) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และ
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
1.3.4 กำรเรียกร้องค่ำปลงศพ
กรณีรถประกัน เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (ส าหรั บ การโอนเงิน ) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบันทึกประจาวัน ชุดใบมรณบัตร
หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ชุดเอกสาร ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี)
(สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบันทึกประจาวัน ชุดใบมรณบัตร หนังสือ
แต่งตั้งผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ชุดเอกสาร ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนา
บัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
1.3.5 กำรเรียกร้อง กรณีรถเสียหำยโดยสิ้นเชิง (Total Loss)
กรณีร ถประกันเป็นบุ ค คลธรรมดา เอกสารประกอบด้ว ย ใบแจ้งความ
เสียหาย กรมธรรม์ต้นฉบับ สมุดทะเบียนรถ (ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์) บัตรประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้าน แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ กุญแจรถ ป้ายทะเบียนหน้าและ
หลัง สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) ใบเสร็จ/ใบกากับภาษีในการปิดสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี) ชุดมอบ
อานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
1.3 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
1.3.5 กำรเรียกร้อง กรณีรถเสียหำยโดยสิ้นเชิง (Total Loss) (ต่อ)
กรณีรถประกันเป็นนิติบุคคล เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย
กรมธรรม์ต้นฉบับ สมุดทะเบียนรถ (ลงชื่อผู้ถือกรรมสิ ทธิ์) แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือ
รับรองการโอนกรรมสิทธิ์ กุญแจรถ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน
ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) ใบเสร็จ/ใบกากับภาษี
ในการปิดสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี) ใบกากับภาษีค่าซาก ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชน
ผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance) เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้ง
ความเสี ย หาย กรมธรรม์ต้น ฉบั บ สั ญญาเช่าซื้อ สมุดทะเบียนรถ แบบคาขอโอนและรับโอน
หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ หนังสือสละกรรมสิทธิ์ สาเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ สาเนา
ทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ กุญแจรถ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน ชุด
หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) ใบกากับภาษีค่าซาก ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตร
ประชาชนผู้มอบ และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
1.3.6 กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกรณีรถหำย
กรณี ร ถประกั น เป็ น บุ ค คลธรรมดา เอกสารประกอบด้ ว ย กรมธรรม์
ต้นฉบับ บัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ กุญแจรถ
หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน แบบคาขอโอนและรับโอน สาเนา
บันทึกประจาวัน (ถ้ามี) หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์
กรณีรถประกันเป็นนิติบุคคล เอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์ต้นฉบับ
หนังสือแจ้งอายัดการใช้รถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้
รถ กุญแจรถ แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหม
ทดแทน สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance) เอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์
ต้นฉบับ สาเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ สาเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุด
การใช้รถ กุญแจรถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน หนังสือสละกรรมสิทธิ์ แบบคาขอโอนและรับ
โอน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้า
ประกัน (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
1.3.7 กำรเรียกร้องกรณีทรัพย์สินเสียหำยของคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย ใบ
แจ้งความเสียหาย บัตรประชาชน สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) สาเนา
สมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบเสนอราคา (ฉบับจริง) (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินและใบกากับ
ภาษี (ถ้ามี) ชุดหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี)
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
1.3 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
1.3.8 กำรเรี ย กร้ อ งค่ ำ ขำดประโยชน์ จ ำกกำรใช้ ร ถของคู่ ก รณี เอกสาร
ประกอบด้วย สาเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) บัตรประชาชน สาเนาทะเบียนรถ/สาเนาสัญญา
เช่าซื้อ สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ชุดหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ชุดหนังสือ
รับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี)
1.4 ระยะเวลำกำรพิจำรณำและชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนยำนยนต์
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน และผ่านการพิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะดาเนินการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าหรือคู่กรณี ดังนี้
• จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใน 20 นาที
• จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทาการ
• กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ภายใน 7 วันทาการ
• กรณีรถหาย ภายใน 15 วันทาการ
2. งำนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภำพ
2.1 ขั้นตอนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน
กรณีใช้บริกำร สถำนพยำบำลคู่สัญญำ
• เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลคู่สัญญา โดยแสดงบัตรประกันฯ พร้อมบัตร
ประชาชนต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น
• กรอกรายละเอี ย ดในแบบฟอร์ ม ที่ ส ถานพยาบาลจั ดเตรีย มให้ ก่ อ นพบ
แพทย์ และตรวจรักษา
• ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้
• โรงพยาบาลจะเรี ย กเก็ บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลส่ ว นเกิ น และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่
คุ้มครอง (ถ้ามี)
กรณีสำรองจ่ำยหรือเข้ำรับบริกำรสถำนพยำบำลนอกสัญญำ
• ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรคอุบัติเหตุและการรักษาให้/
ชัดเจน
• จัดส่งเอกสารที่ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285
8888 กด 3 และกด 3 Line ID : claimph1 หรือ 063 902 6520

•
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
2. งำนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภำพ (ต่อ)
2.2 เอกสำรประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์ม
การเรียกร้องสินไหมทดแทน ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์ สาเนาบัตร
ประกันภัย สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรก
สมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ผลเอ๊กซเรย์/CT Scan/MRI (กรณี
เบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก) สาเนาบันทึกประจาวันตารวจ (กรณีถูกทาร้ายร่างกาย)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรำยได้ขณะเข้ำพักรักษำตั วในโรงพยำบำล
เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน สาเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุป
รายการค่ารักษาพยาบาล รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์/รายงาน
แพทย์ สาเนาบัตรประกันภัย สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน)
กรณี เ รี ย กร้ อ งผลประโยชน์ ก ำรสู ญ เสี ย อวั ย วะหรื อ ทุ พ พลภำพ เอกสาร
ประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์ สาเนาบัตร
ประกัน บันทึกประจาวันของตารวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาประวัติการรักษา
ตั้งแต่เกิดเหตุ เอกสารรับรองความพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ภาพถ่ายกรณีสูญเสียอวัยวะ
ต้องเห็นใบหน้าผู้เอาประกันภัยพร้อมอวัยวะที่สูญเสีย สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/กระแส
รายวัน)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุ เอกสารประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย พร้อมประทับตรา
“ตาย” สาเนาหนังสือรับรองการตาย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาใบมรณบัตร พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง สาเนารายงานชันสูตรพลิกศพ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง รายงานสถาบันนิติเวช
ศาสตร์/รายงานผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด บันทึกประจาวันของตารวจเกี่ยวกับคดี
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านผู้รับผลประโยชน์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยโรคร้ำยแรง เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์ม
การเรียกร้องสินไหมทดแทน รายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการ
รักษา ผลการตรวจชิ้นเนื้อ (TISSUE BIOPHY)/ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)/ผลคลื่นไฟฟ้า
แม่เหล็ก (MRI)/ผลตรวจเลือดต่าง ๆ สาเนาบัตรประชาชน
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
2. งำนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภำพ (ต่อ)
2.2 เอกสำรประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรสูญเสียหรื อเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงและ
ทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ภำยในกระเป๋ำเดินทำง เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass)
ส าเนา E-Ticket ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ของกระเป๋ า และทรั พ ย์ สิ น ภายในกระเป๋ า ที่ สู ญ หาย หรื อ
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ค่ า ซ่ อ มกระเป๋ า เดิ น ทาง บั น ทึ ก ประจ าวั น ของต ารวจที่ ร ะบุ ท รั พ ย์ สิ น ที่ สู ญ หาย
จดหมายรับรองจากสายการบิ น/โรงแรม หลักฐานที่ได้รับการชดใช้ความสู ญเสียหรือเสีย หายที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งรายการความเสียหาย
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรล่ำช้ำของกระเป๋ำเดินทำง เอกสารประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้น
เครื่องบิน (Boarding Pass) สาเนา E-Ticket ใบเสร็จรับเงินกรณีซื้อของใช้จาเป็น เอกสารยืนยัน
วันและเวลาที่รับกระเป๋าเดินทางจากสนามบิน จดหมายรับรองจากสายการบิน/โรงแรม
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรบอกเลิกกำรเดินทำงและลดจำนวนวันเดินทำง
เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
สาเนา E-Ticket ใบรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัย/บุตร/บิดา/มารดา (ผู้เอา
ประกันภัย/คู่สมรส)) สาเนาใบมรณบัตร (ผู้เอาประกันภัย/บุตร/บิดา/มารดา(ผู้เอาประกันภัย/คู่
สมรส)) หลักฐานที่ได้รับการชดใช้จากสายการบิน/บริษัททัวร์ กรณียกเลิกโดยสายการบิน สาเนา
บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) สาเนา E-Ticket จดหมายรับรองจากสายการบิน/โรงแรม
หลักฐานที่ได้รับการชดใช้จากสายการบิน/บริษัททัวร์
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก
กรณี ท าให้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ บาดเจ็ บ เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ เอกสารประกอบด้ ว ย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จดหมายยืนยันจากผู้
ได้รับความเสียหาย รายงานแพทย์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีทาให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จดหมายยืนยันจากผู้
ได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ใบเสร็จรับเงินสาหรับค่า
ซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินสาหรับทรัพย์สินที่เสียหาย ในกรณีที่ต้องซื้อทรัพย์สินนั้นใหม่ บันทึก
ประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
กรณี เ รี ย กร้ อ งผลประโยชน์ค วำมล่ ำ ช้ ำ ของเที่ ย วบิ น เอกสารประกอบด้ว ย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้น
เครื่องบิน (Boarding Pass) สาเนา E-Ticket หนังสือรับรองจากสายการบิน
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
2. งำนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภำพ
2.2 เอกสำรประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรจี้เครื่องบิน เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์ม
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
(Boarding Pass) สาเนา E-Ticket หนังสือรับรองจากสายการบิน
2.3 ระยะเวลำพิจำรณำสินไหมทดแทน
2.3.1 กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล ชดเชยรายได้ ภายใน 7 วันทาการ เมื่อ
บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
2.3.2 กรณีเรียกร้องเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่น ๆ นอกจาก (ข้อ
2.3.1) ภายใน 20 วัน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ : ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลา
ที่กาหนดไว้อาจขยายออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับ
เอกสารครบถ้วนแล้ว
3. งำนสินไหมทดแทนอื่น ๆ
3.1 ขั้นตอนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน
3.1.1 การรับแจ้งเคลมหรือรับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ช่องทางการ
รับแจ้งเคลม หรือรับเอกสารฯ มีดังนี้
(1) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3 และกด 6 หรือหมายเลข
โทรศัพท์ 1620
(2) ติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรง บมจ. กรุงเทพประกันภัย สานักงานใหญ่
ฝ่ายสินไหมทดแทน (ชั้น 4) เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(3) จัดส่งเอกสารได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
• ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ : บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน ชั้น 4 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120
• ทางโทรสาร : 0 2610 2128
3.1.2 ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น
3.1.3 พิจารณาการเข้าสารวจภัย
3.1.4 สารวจภัยโดยเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
3.1.5 สารวจภัยโดยบริษัทสารวจภัย
3.1.6 บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเคลมในระบบและเปิดเคลม
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
3. งำนสินไหมทดแทนอื่น ๆ (ต่อ)
3.2 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
กรมธรรม์กำรขนส่งสินค้ำ
• การขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export), การขนส่งภายในประเทศ
(Inland) ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย Bill of Lading/Air Way
Bill Invoice and Packing List หลักฐานแสดงความเสียหายของสินค้าจากผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กรมธรรม์ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึง
ผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
• ความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carries' Liability) ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย เอกสาร
แสดงราคาสินค้า สาเนาทะเบียนรถ สาเนาใบขับขี่ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอ
ราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย/สูญหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอ
ราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ ภาพถ่ายความเสียหาย สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี เอกสารแสดง
ความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยการกระทาของบุคคลภายนอก เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)
กรมธรรม์อัคคีภัย กรมธรรม์พร้อมสรรพสำหรับเจ้ำบ้ำน ประกอบด้วย หนังสือ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับงำนวิศวกรรม ประกอบด้วย
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย Bill
of Quantity (BOQ) ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ถ้ามี)
กรมธรรม์ที่ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับควำมรับผิดตำมกฎหมำย ประกอบด้วย
หนั ง สื อ เรี ย กร้ อ งค่ า เสี ย หายจากผู้ เ สี ย หาย รายงานการเกิ ด เหตุ ภาพถ่ า ยความเสี ย หาย
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ควำมรั บ ผิ ด ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ แพทย์ ประกอบด้ ว ย
หนั งสื อเรี ย กร้ องค่าเสี ย หายจากผู้ เสี ยหาย ใบสรุปความเห็ นของแพทย์ผู้ ทาการรักษา หนังสื อ
เรียกร้องค่าสินไหมกรมธรรม์ความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เวชระเบียน ผลวิเคราะห์ เอกสาร
สรุปค่ายาและค่ารักษาพยาบาล ใบเสร็จรับเงิน เอกสารจากโรงพยาบาล สรุปความเห็นในการรักษา
ของแพทย์ (Peer Review) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
3. งำนสินไหมทดแทนอื่น ๆ (ต่อ)
3.2 เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน (ต่อ)
กรมธรรม์ประกันภัยค้ำประกันเงินกู้ ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ให้กู้ ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ ต้นฉบับสัญญาค้าประกันเงินกู้ระหว่างผู้ให้กู้
และผู้ค้าประกัน สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้กู้ ผู้ค้าประกัน สาเนาหนังสือ
ติดตามทวงถามจากผู้ให้กู้ถึงผู้กู้ และผู้ค้าประกัน สาเนารายงานการประชุมของผู้ให้กู้เกี่ยวกับมติใน
การปลดออกจากสมาชิกของผู้ ให้ กู้ ส าเนาหนังสื อลาออก ให้ ออก ปลดออกของผู้ ว่าจ้างกับผู้ กู้
เอกสารแสดงการชาระค่างวด ทุนเรือนหุ้น เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอา
ประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่า
อะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
3.3 ระยะเวลำพิจำรณำสินไหมทดแทน
3.3.1 วิธีกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
• ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
• ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
• ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
• ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ : ความเสียหายส่วน
แรก (Deductible) ซากทรัพย์ (Salvage)
3.3.2 ระยะเวลำกำรพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ใช้ ร ะยะเวลาในการพิ จ ารณาเป็ นเวลา 15 วั น ท าการ หลั ง จากได้รับ
เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
กรณี เ คลมที่ มี ค วามเสี ย หายเป็ น มู ล ค่ า สู ง กว่ า 30 ล้ า นบาท ซึ่ ง จะมี
เอกสารที่จะต้องตรวจสอบเป็นจานวนมากจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 30 วันทาการ
หลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
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1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำ
สินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย (ต่อ)
3. งำนสินไหมทดแทนอื่น ๆ (ต่อ)
3.3 ระยะเวลำพิจำรณำสินไหมทดแทน (ต่อ)
3.3.3 กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไขให้ทาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาพร้อมแนบ
หนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
กรณีไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขให้ทาหนังสือชี้แจงเหตุผล
กรณีคุ้มครองตามเงื่อนไข จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทาการ
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
กรณีไม่คุ้มครอง จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วัน ทาการ หลังจาก
ได้เสร็จสิ้นการเข้าตรวจสอบ หรือภายใน 15 วันทาการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีที่จะต้อง
ใช้เอกสารหรือข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในการพิสูจน์ถึงสาเหตุของความเสียหาย
3.3.4 กำรอนุมัติจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
เมื่อได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ลงนาม
ระยะเวลาการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน
15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯได้รับหลักฐานแสดง
ความเสียหายที่ครบถ้วน
1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษัท และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีขอ้ พิพำทหรือเรื่องร้องเรียน
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานในการท าหน้ า ที่ รั บ เรื่อ ง
ร้อ งเรีย นจากผู้ เ อาประกั น ภั ย หรือ ผู้ รับ ประโยชน์ เพื่อ ลดข้อ พิพ าท โดยศูน ย์ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพจะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียน
สามารถติดต่อศูนย์ควบคุมคุณภาพที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8575-6
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2. กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท รวมถึงรำยละเอียดในกำร
ดำเนินกำรตำมกรอบและกระบวนกำรดังกล่ำว
2.1 กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลัก
ความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใช้
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของตนอย่างดีที่สุด อันจะส่งผลให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การ
ซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร ข้อมูลของกิจการอย่าง
เพีย งพอ การเข้าร่ ว มประชุมเพื่อใช้สิ ทธิออกเสี ยงในที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผ ลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การ
กาหนดหรื อการแก้ไขข้ อบั ง คับ และหนังสื อบริค ณห์ ส นธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มั ติ
รายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและ
ส่งคาถามล่วงหน้า
หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
การกาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
ได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดกำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึง
คู่แข่ง การกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบ
ธุร กิจ โดยตรง เพื่อให้ ผู้ เกี่ย วข้องมั่น ใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษั ทฯ ได้คานึงถึงปัจจัย ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด และ
คุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส การจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึง
คณะกรรมการบริษัทฯ
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2.1 กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท (ต่อ)
หมวดกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และควำมโปร่ ง ใส บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศที่สาคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสาคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
สถานการณ์ทางการเงินและผลการดาเนินงาน คณะกรรมการและผู้บริหาร การรายงานการซื้อ-ขาย/
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ การกาหนดผู้รับผิดชอบใน
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่าง ๆ
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำร บริษัทฯ มีการกาหนดคุณสมบัติ กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มี
วิสั ย ทัศน์ ภาวะผู้ น า มีความรู้ ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ าน ทัก ษะที่
หลากหลายเป็นประโยชน์ต่ อบริษัทฯ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ บทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
กำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินประสิทธิผล ตลอดจนความเพียงพอ
ในการปกป้องสินทรัพย์ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งทาการประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา นอกจากนี้ทุกไตรมาส
4 บริษัทฯ ได้ทาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมิ นความ
เพีย งพอของระบบการควบคุมภายในของส านั กงานคณะกรรมการกากับหลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
การประเมิ น ความเสี่ ย ง (Risk Assessment) การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบการติดตาม
(Monitoring Activities)
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2.2 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัท
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 12 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

5. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

6. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ

ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

7. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

8. นางณินทิรา

โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

9. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และ
ประธานคณะผู้บริหาร

10. นายโทชิมิ

โคบายาชิ

กรรมการอิสระ

11. นายวรวิทย์

โรจน์รพีธาดา

กรรมการ

12. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท (ต่อ)
1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
1.2.1 พิจารณากาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทาคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่าย
บริ ห าร น าไปปฏิบั ติ ซึ่งรวมถึงการทบทวนประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้
เหมาะสม และรายงานไว้ในรายงานประจาปี
1.2.2 พิจารณาความเหมาะสม ให้คาแนะนาและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ตลอดจนเป้ า หมายการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที่ น าเสนอโดยฝ่ า ยบริ ห าร รวมถึ ง การติ ด ตาม
ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.2.3 ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
1.2.4 ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการสรรหา และแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง ของ
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง
ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับผิดชอบใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.2.5 ดูแลให้ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิ จ ของ
บริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
1.2.6 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และกาหนดขอบเขตอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
1.2.7 พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ เพื่อให้สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
1.2.8 จัดทารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ใน
การจัดทารายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี
1.2.9 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
คณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ อานวยการใหญ่ รวมทั้งกากับดู แลให้ มี กระบวนการที่มี ประสิ ทธิผ ลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง
1.2.10 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1.2.11 จั ด ให้ มี ช่ อ งทางส าหรั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
คณะกรรมการ เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ตามกระบวนการที่กาหนดต่อไป
1.2.12 ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท (ต่อ)
2. คณะผู้บริหำร โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร จานวน 14 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

2. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการผู้อานวยการใหญ่

3. นายอานนท์

วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

4. นายสุพัฒน์

อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

5. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท

6. นายจักรกริช

ชีวนันทพรชัย

ผู้อานวยการ

7. นายสุชาติ

จิรายุวัฒน์

ผู้อานวยการ

8. นายอารีย์

วันแอเลาะ

ผู้อานวยการ

9. นายเลิศ

วงศ์ชัย

ผู้อานวยการ

10. นางสาวปวีณา

จูชวน

ผู้อานวยการ

11. นายชวาล

โสภณพนิช

ผู้อานวยการ

12. นางสาวลสา

โสภณพนิช

ผู้อานวยการ

13. นายวีระชัย

ศรีเพชระกุล

ผู้อานวยการ

14. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ผู้อานวยการ

2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้
2.2.1 พิ จ ารณากลั่ น กรอง เพื่ อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณา
วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
2.2.2 พิจารณากลั่นกรองนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหา
หรือจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ
2.2.3 กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึง
การประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
2.2.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
2.2.5 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการทราบ
เป็นระยะ
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4.3 คณะกรรมการลงทุน
2.4.4 คณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
2.4.5 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ถ้ามี)
2.4.6 คณะกรรมการอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย
2.4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.4.1.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
2. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.4.1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ โดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(2) สอบทานและประเมิ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุมตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนด
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ
เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทฯ
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ (ต่อ)
(6) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกากับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบ
ควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(8) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่ น
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(9) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
มีดังนี้
2.4.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยง จานวน 5 ท่าน ดังรายนาม
ดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสุพัฒน์

อยู่คงพันธุ์

รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายอานนท์

วังวสุ

กรรมการ

4. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

กรรมการ

5. นายโสรัตน์

วงศ์อนันต์กิจ

กรรมการ

2.4.2.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
(1) กาหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย
การบริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่
สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดารงอยู่ของบริษัทฯ
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริห ารความ
เสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
(3) ประเมิ น ความเพี ย งพอของมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้า
ในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กาหนด และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อย 3 เดือน/ครั้ง
(5) สนับสนุนการดาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการความเสี่ยงให้
บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.4.3.1 รายชื่อคณะกรรมการลงทุน จานวน 4 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

ประธานคณะกรรมการลงทุน

2. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการ

3. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

กรรมการ

4. นายเอกมล

อังค์วัฒนะ

กรรมการและเลขานุการ

2.4.3.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน มีดังนี้
(1) ก าหนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ที่
เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ยง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
ของบริษัทฯ
(3) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้งให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(4) กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
(5) สอบทานและปรับเปลี่ ยนนโยบายการลงทุนเพื่ อ ให้ เหมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(6) ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง โดยกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.4.4.1 รายชื่อคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ

ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

4. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

2.4.4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา มีดังนี้
(1) ดูแลสัดส่วนจานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม
กับองค์กร
(2) พิ จ ารณาสรรหาบุค คลเพื่ อ ทดแทนกรรมการในกรณี ที่ ค รบวาระ
ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่
กรณี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(3) พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ทดแทนประธานคณะผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(4) ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการ ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ อานวยการใหญ่ ให้ เหมาะสมกับ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบต่อองค์กร
(5) ดู แ ลให้ มี แ ผนสื บ ทอดต าแหน่ ง ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้อานวยการใหญ่
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.5 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.4.5.1 รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล จานวน 3 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล

2. นางณินทิรา

โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

3. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

2.4.5.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีดังนี้
(1) พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับ ดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
(2) พิ จ ารณาก าหนดและทบทวนเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วกั บ
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(3) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
(4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง
ตามความเหมาะสม
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2.5 กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็น
ผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยทาหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณี
อื่น ๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง
แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
1. กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
ก าหนดค่ า ตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมดั ง กล่ า วไปยั ง
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษั ทฯ ได้
กาหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
1.2 กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติ
ไทย
1.3 การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และ
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออก
ตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ส าหรั บ การแต่ ง ตั้ ง กรรมการทดแทนต าแหน่ ง กรรมการที่ ว่ า งลงในกรณี อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่
เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่า
กว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการ
ดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการ
ปฏิ บั ติ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
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2.5 กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร (ต่อ)
2. กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำร
ประธานคณะผู้บริหาร ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณา
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดารง
ตาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และดาเนินกิจการงานของบริษัทฯ ให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยดาเนินการคัดเลื อกตามระเบียบเกี่ยวกับ การ
บริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

2.6 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการให้ อ ยู่ ใ นลั ก ษณะที่
เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการ
ใกล้เคียงกัน ในการนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาหน้าที่พิจารณา
โดยคานึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
แต่ละท่านก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหาได้ป ระเมินผลงานผู้ บริหารสู งสุ ด และผู้ บริห ารระดับสู งของบริษัทฯ เป็น
ประจาปีทุกปี เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
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3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และกำรบริหำรสินทรัพย์
และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. กำรจัดทำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ ได้จัดทา / ทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และแผนธุรกิจ 3 ปี พร้อมนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กาหนดนโยบายการรับประกันภัย นโยบายการประกันภัยต่อ และ
นโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กาหนดความเสี่ยง
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แยก
ตามประเภทความเสี่ยงและกิจกรรมหลักของบริษัทฯ รวมถึงได้สื่อสารความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดให้มีการ
รายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาทุกไตรมาส หาก
กิจ กรรมใดของบริ ษัทฯ ผลประเมินความเสี่ ยงเกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำรระบุควำมเสี่ยงและแหล่งที่มำ
บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงและแหล่งที่มาของความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบ
ด้านการเงิน และด้านอื่น ๆ และทบทวนความเสี่ยงเหล่านี้เป็นประจาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินความเชื่อมโยงของความเสี่ยงต่าง ๆ
ทั้งจากภายในและภายนอก และประเมินความเสี่ยงที่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ยาก และได้กาหนด
มาตรการหรือแผนงานบริ หารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานประสิ ทธิภาพของมาตรการหรื อ
แผนงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร
4. เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้และกำรบริหำรเงินกองทุน
บริษัทฯ ได้คานวณเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามกรอบที่สานักงาน คปภ. กาหนด
ไว้ โดยบริษัทฯ ได้กากับดูแลเงินกองทุนของบริษัทฯ ให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้
5. กำรทดสอบภำวะวิกฤต
บริษัทฯ ได้ทดสอบภาวะวิกฤต โดยการกาหนดสถานการณ์ทดสอบร่วมกับสานักงาน
คปภ. และรายงานผลไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อรับทราบผลการทดสอบ
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3.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) (ต่อ)
6. กำรประเมินควำมมั่นคงทำงกำรเงิน
บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกรอบการดารง
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ และได้จัดทาแผนการบริหารจัดการ
เงินกองทุน ซึ่งได้นากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้ อ มในการประกอบธุ ร กิ จ มาพิ จ ารณาประกอบการจั ด ท าแผนการบริ ห ารจั ด การ
เงินกองทุน
7. กำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทฯ สามารถติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากผลการทดสอบภาวะ
วิกฤตและผลการวัดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง โดยส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามและวัดผลการ
ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงโดยรวม
การเปลี่ยนแปลงของกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะผู้บริหารทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
8. กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงติดตามสถานะความเสี่ ยงและความคืบหน้าในการ
บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงหลัก การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง
โดยรวม การเปลี่ ย นแปลงของกรอบและนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง และแผนธุ ร กิ จ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ 3 ปี ให้กับสานักงาน คปภ. ภายหลังจาก
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนดความเสี่ ย งและดั ช นี ชี้ วั ด ความเสี่ ย งทั้ ง ระดั บ องค์ ก รและระดั บ
หน่วยงาน พร้อมกาหนดระยะเวลาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดที่ผล
ประเมิน เกิน กว่าระดั บ ที่ย อมรั บ ได้ หน่ว ยงานเจ้าของความเสี่ ย งจะสอบหาสาเหตุและก าหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
8.1 ส่ ว นบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะ
กรรมการบริ หารความเสี่ ย ง และคณะผู้ บ ริ ห าร เป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส เพื่ อ พิ จ ารณาและใ ห้
ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความเสี่ยงที่นาเสนอ
8.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
นาเสนอ
สาหรับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามลาดับขั้นเป็นประจาทุกไตรมาสนั้น
เพื่อรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ
ถือเป็นวงจรตอบกลับที่ฝังในกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
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3.2 กำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
ในการบริ ห ารสิ นทรั พย์ และหนี้สิ นนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนบางส่ว นเป็นเงินฝาก
ธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสภาพคล่องสูงสารองไว้
สาหรับค่าใช้จ่ายดาเนินงาน โดยกาหนดให้เงินฝากธนาคารครบกาหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กับความต้องการใช้เงิน และการจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่าง ๆ ที่วางไว้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยัง
จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้

รำยกำร

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2559

ปี 2560
รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

49,532.8

51,605.1

47,425.0

49,039.8

20,559.2

20,823.4

19,005.9

19,150.1

หนี้สินรวม

24,957.3

20,151.0

24,078.9

19,374.6

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

13,762.3

14,129.1

13,480.7

13,684.7

สินทรัพย์ลงทุน
(Total Investment Assets)
สินทรัพย์สภาพคล่อง
(Total Liquid Assets)

หมำยเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีป่ ระเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อ วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่า
บริ ษั ท มี ค วามสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามสั ญ ญาประกั น ภั ย ได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นแก่ ผู้ เ อา
ประกันภัย

33

4. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อฐำนะ
กำรเงินของบริษัท กำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อ ควำมเชื่อมโยงของเงินกองทุนและควำมเสี่ยงจำก
กำรรับประกันภัย และกำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัย
กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ Risk exposure นั้น บริษัทฯ
จะค้น หาข้อมูล ข้อเท็จ จริ ง (Material facts) ของงานที่จะรับประกันภัย โดยพิจารณาถึงภัยที่อาจ
เกิดขึ้น (Perils) สภาวะความเสี่ยงภัย (Hazard) ตลอดจนระบบการป้องกันภัยและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และการลงพื้นที่สารวจภัย
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ จะพิจ ารณาถึงโอกาสในการเกิ ดเคลม (Frequency) และมูล ค่ า ความ
เสี ย หายในแต่ ล ะครั้ ง (Severity) เพื่ อ ก าหนดนโยบายการเก็ บ Deductible และสั ด ส่ ว นการเอา
ประกัน ภัย ต่อ รวมถึงพิจ ารณามูล ค่าความเสี ยหายสู งสุ ดที่มีโ อกาสเกิดขึ้นในการเกิดภัยแต่ล ะครั้ง
(Probable Maximum Loss) เทีย บกับมูล ค่า ทุน ประกันภัย ทั้ งหมด เพื่อพิจารณาสั ดส่ ว นการเอา
ประกันภัยต่อที่เหมาะสม
บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงภัยสูงสุดได้ไม่เกิน 10% ของเงินกองทุนในการรับประกันภัยทุก
ประเภทต่อ 1 ภัย แต่ส่วนใหญ่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้เพียง 0.5% ถึง 2.5% ต่อ 1 ภัย โดยจะเก็บความ
เสี่ยงภัยภายใต้ Retention ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และปริมาณความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรจะรับ
ได้ อีกทั้งต้องท าการจั ดสรรประกัน ภั ยต่ อให้ ครบถ้ว นและเพี ยงพอภายใต้ ต้นทุ นการด าเนิ น งานที่
เหมาะสม และการดารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ น โดยกลยุทธ์การประกันภัย
ต่อต้องตอบสนองต่อนโยบายการรับประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความสี่ยงและแผน
ธุรกิจ
ในส่วนของการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อ จะมีการพิจารณาว่า ขอบเขตการจัดหา Treaty
Limit สามารถครอบคลุมได้ประมาณ 95% ของทุนประกันภัยทั้งหมด ในส่วนของความเพียงพอต่อ
ความเสียหายขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์ม หั นตภัย
บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาและประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า บริษัทฯ มีการจัดหาประกันภัยต่อสาหรับส่วน
รับเสี่ยงภัยไว้เองเพียงพอ จากการจัดสัญญาประกันภัยต่อแบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty)
และแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
บริษัทฯ มีการบริหารการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ โดยการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ
อย่างเคร่งครัด และกระจายอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการวิเคราะห์การกระจุกตัว ของ
ความเสี่ ย งภั ย บริ ษั ท ฯ จะมี ก ารควบคุ ม ความเสี่ ย งภั ย (Risk Accumulation) ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
เหมาะสมต่ อ การจั ด สั ญ ญา และอยู่ ภ ายใต้ XOL Protection อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง มี ก ารจั ด ท าสรุ ป
ภาพรวมของความเสี่ยงภัยสะสมตามลักษณะภัยกับสัญญาทุกประเภท
สาหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัย ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยในประเทศ จะพิจารณาจาก
CAR Ratio ตามค่ามาตรฐานที่ สานักงาน คปภ. กาหนด หากเป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศ จะ
พิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เช่น S&P, AM
Best โดย Rating จะต้องไม่ต่ากว่า A-
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

จานวน

สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

5,487.4

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

37.1

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

202.1

5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสารองค่าสินไหมทดแทน และสารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เอา
ประกันภัยตามจานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จานวนประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
คานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต
สาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสีย
ที่บริษัทฯได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จานวนประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนที่คานวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้ว
ในบัญชี คือ สารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จานวนที่สูงกว่าระหว่างสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้และสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบ
มูลค่าของสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของ
สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วน
ต่างและแสดงด้วยจานวนสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน
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5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย (ต่อ)
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อน
การเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ) การประกันภัย
รถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว การประกัน
- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
เกิน 6 เดือน
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคานวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจาก
การเอาประกัน ภัย ต่ อด้ว ยวิธีก ารเช่น เดี ยวกับ กรมธรรม์ป ระกันภัย ตรงที่ไ ด้โ อนความเสี่ ยงจากการ
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
(2) สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด เป็นจานวนเงินที่บริษัทฯ จัดสารองไว้เพื่อชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
อยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2560

ปี 2559

รำคำบัญชี รำคำประเมิน รำคำบัญชี รำคำประเมิน
7,340.2
6,355.2 7,399.1
6,394.7
6,422.2

7,773.8

6,081.5

7,290.0

หมำยเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง มูล ค่า หนี้สิน จากสัญญาประกัน ภัย ที่ป ระเมิน ตามมาตรฐานการบัญชี ม ี
วัตถุป ระสงค์หลักเพื่อให้นักลงทุนผู้วิเคราะห์ทางการเงินเข้า ใจถึงมูล ค่า ทางเศรษฐศาสตร์ของ
หนี้สิน จากสัญญาประกัน ภัยที่ เป็น ที่ย อมรับ ตามหลัก การทางบัญ ชีในประเทศไทย ซึ่ง มูล ค่า
ดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี อนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัย ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ
บริษั ทประกัน วินาศภัย เพื่ อวั ต ถุป ระสงค์หลั กในการกากับความมั่ นคงทางการเงินของบริษัท
ประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัย
ได้ อย่ า งครบถ้ว นแก่ผู้เอาประกันภัย ซึ่ ง จะต้ องประเมิ นโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลักการทางคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐาน
ที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพอ
อาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ต
การรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อ
ความผั น ผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่ ง ให้ เป็ น ไปตามที่ ส านั กงาน คปภ.
กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบัญชีและราคาประเมินของอย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันใน
การประเมินตามที่กล่า วไว้ข้า งต้น ทั้งนี้ผู้ที่ จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึ กษาและทาความเข้าใจถึงวั ตถ ุป ระสงค์แนว
ทางการประเมินราคาหนี้สินจากสัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ
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6. กำรลงทุนของบริษัท
ในการบริหารจัดการเงินลงทุน นอกเหนือจากการคานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน
เป็ น ส าคัญ แล้ ว ยั ง ต้อ งมีอัตราการเติบ โตเพื่อ ให้ มีมู ล ค่ าเพีย งพอต่อ หนี้ สิ น และภาระผู ก พัน ต่ าง ๆ
โดยรวมของบริษัทฯ ในการพิจารณาลงทุนจึงต้องสอดคล้องกับหนี้สินและภาระผูกพัน นอกจากนี้ยังเป็น
การเพิ่มรายได้และผลการดาเนินงานอีกทางหนึ่ง โดยให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม และไม่สูง
จนเกินไป
การพิจารณาลงทุนจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์และนาเสนอเป็นลาดับขั้นผ่านการพิจารณา
และตัดสินใจ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด รวมถึงมีระบบงานที่ดีรองรับ
และติดตามผลการดาเนินงานในการลงทุน
การประเมิน มูล ค่าสิ น ทรัพ ย์ ล งทุน บริษัทฯ ปฏิบั ติ ตามประกาศคณะกรรมการกากั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน ของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2554

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2560

ปี 2559

รำคำบัญชี
8,405.5

รำคำประเมิน
8,405.5

รำคำบัญชี
8,171.4

รำคำประเมิน
8,171.4

3,302.8

3,302.8

3,017.3

3,017.3

34,013.4

36,113.6

32,317.6

33,944.0

2,451.9
1,359.3

2,451.9
1,331.3

2,491.1
1,427.4

2,491.1
1,415.8

-

-

0.2

0.2

ตราสารอนุพนั ธุ์

-

-

-

-

เงินลงทุนอื่น

-

-

-

-

49,532.9

51,605.1

47,425.0

49,039.8

เงินฝากสถาบันการเงิน แ ล ะ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
เงินให้กู้ยืม, เงินให้เช่าซื้อรถ
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมำยเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สิน ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับ และ
ส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท
ประกั น วิ น าศภั ย เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการก ากั บ ความมั่ น คงทางการเงิ น ของบริ ษั ท
ประกั น ภัย และเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท มี ความสามารถในการจ่ า ยผลประโยชน์ ต ามสั ญ ญา
ประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
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7. ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลกำรวิเครำะห์และอัตรำส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 15,940.9 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวลดลง คือ การ
ประกันภัยรถยนต์ที่ขยายตัวลดลงร้อยละ 7.7 ในขณะที่การประกันภัยทางทะเลและการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล มีการขยายตัวร้อยละ 13.1 และร้อยละ 12.6 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัยปรากฏผลกาไร 1,396.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
เป็นจานวน 140.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2560 มีอัตราส่วนความเสียหาย
จากการรับประกันภัยในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 51.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 และ
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน
กาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.3 เมื่อ
รวมกับผลกาไรจากการรับประกันภัย รวมเป็นกาไรก่อนค่ าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762.3 ล้านบาท ลดลง
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.1 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกาไรสุทธิ 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 ร้อยละ 0.9 หรือคิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้น 22.57 บาท ลดลงจากปี 2559 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ
22.78 บาท
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

2560

2559

เบี้ยประกันภัยรับรวม

15,940.9

16,031.3

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)

11,041.3

11,061.6

รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น

2,519.3

2,396.2

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2,403.1

2,425.8

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำส่วน

2560

2559

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

51.61

50.29

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)

12.78

13.88

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

64.39

64.17

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

69.50

68.09

7.03

7.17

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on Equity)
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8. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน โดยพิจารณาจากแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งทางการเงิน ดังนั้น เป้าหมาย
หลักของบริษัทฯ ที่จะทาให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น คือ การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม กาไรสุทธิจาก
การรับประกันภัย และกาไรสุทธิจากการลงทุน บริษัทฯ จึงได้มีกระบวนการบริหารจัดการเงินกองทุน
เพื่ อ ให้ เ งิ น กองทุ น เติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและอยู่ ใ นระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ แ ละไม่ ต่ ากว่ า ระดับ
เงินกองทุนที่สานักงาน คปภ. กาหนด โดยได้กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลเงินกองทุนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน แล้วพบว่า เงินกองทุน ของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอและสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ (risk profile) กล่าวคือ ความ
ความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ ที่มีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน คือ ความเสี่ยงด้านการ
รับประกันภัยและความเสี่ยงด้านการลงทุน ประกอบกับบริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการบริหารความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินกองทุน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยและ
ความเสี่ยงด้านการลงทุน จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
• ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัย
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการรับประกันภัย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงภัยที่
แท้จริงเป็นหลัก คานวณเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความเป็นจริง รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงภัยสะสมทั้ง
อั ค คี ภั ย (Block accumulation) และอุ ท กภั ย (Flood zone accumulation) ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี ก าร
ทบทวนนโยบายรับประกันภัยดังกล่าวเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทาประกันภั ยต่ออย่างเพียงพอและเหมาะสม (ทั้งแบบ
proportional และ excess of loss) โดยคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่า
กว่า A- และมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงมีการติดตามสัดส่วน
ผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ไม่เกินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• ความเสี่ยงด้านการลงทุน
บริ ษัทฯ ได้กาหนดกลยุ ทธ์ ก ารลงทุน ในตราสารต่า ง ๆ ให้ เป็นไปตามเกณฑ์ ที่
สานักงาน คปภ. ประกาศกาหนด โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
รวมถึงกาหนดระยะเวลาการลงทุนที่ส อดคล้ องกับภาระผู กพันของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan) กับสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำร

2560
62,777.1

2559
59,453.6

14,129.1

13,684.7

- หนี้สินอื่น

6,021.9

5,689.9

ส่วนของเจ้าของ

42,626.1

40,079.0

231.5

233.4

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด

42,254.4

39,571.3

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

18,253.3

16,954.4

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

หมำยเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนด
ประเภทและชนิด ของเงิน กองทุน รวมทั ้ง หลัก เกณฑ์ วิ ธี การ และเงื ่อ นไขในการคานวณ
เงินกองทุนของบริษัทประกัน วินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นใน
การกากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของ เงินกองทุนต่ากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศ
ภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันภัย
วินาศภัย

9. งบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมำที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นแล้ว

งบการเงิ น ประจ าปี 2560 ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ส อบทานแล้ ว ได้ มี ก ารน าข้ อ มู ล ขึ้ น บน
website ของบริษัทแล้ว โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่
http://www.bangkokinsurance.com/investor_file/Financial-Statement/th/finance_bki_2560_TH_Q4.pdf
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