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
ประทับใจในบริก าร ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ก้าวทันนวัตกรรม โดยดารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กร
คุณธรรมที่ดาเนินธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า พนักงาน และหน่วยงานที่
กากับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 16,800 ล้านบาท
เติบโตประมาณร้อยละ 5 โดยกลยุทธ์หลักในการดาเนินงานยังคงเป็นการกาหนดเบี้ยประกันภัยตาม
ความเสี่ยงภัยที่แท้จริง ไม่เน้นการลดเบี้ยประกันภัยเพื่อการแข่งขันจนไม่สามารถทากาไรจากการรับ
ประกันภัยได้ แต่จะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น Segment ต่าง ๆ ตามลักษณะความต้องการและ
ความเสี่ยงภัยและออกแบบประเภทกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
ออกมาแข่งขันโดยเฉพาะ ซึ่งกลยุทธ์นี้เอื้อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันด้านราคาใน Segment ที่มี
ความเสี่ยงต่าได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสาคัญกับการขยายตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล โดยการ
พัฒนาทั้งการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและรูปแบบการดาเนิน
ชีวิตของผู้บริโภคยุคใหม่ที่นิยมซื้อสินค้าและรับข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล เช่นเดียวกับการ
แสวงหากลุ่มเป้าหมายขนาดเล็กแต่มีศักยภาพ และยังมีการแข่งขันต่า (Niche Market) เพื่อหลีกเลี่ยง
การแข่งขันด้านราคา
โครงกำรในอนำคต
ปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Journeys by BKI เพื่อเน้นย้าความเป็น
Lifestyle Insurance ที่ เ พิ่ ม ความหลากหลายให้ เ ข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายคนรุ่ น ใหม่ ใ นยุ ค ดิ จิ ทั ล ที่ มี
พฤติกรรมเฉพาะบุคคลที่แตกต่างกัน โดยแอปพลิเคชัน Journeys by BKI ได้นาเทคโนโลยี AI มาใช้
เรียนรู้กิจวัตรประจาวันและพฤติกรรมของผู้ใช้งานว่ามีกิจกรรมในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร อาทิ การใช้
เวลาในที่ทางาน การออกกาลังกาย การดูแลสุขภาพ กิจกรรมที่สนใจ และรูปแบบการเดินทาง รวมไป
ถึงการประเมินความปลอดภัยในการขับขี่ยานยนต์ เพื่อนาไปจัดกลุ่มไลฟ์สไตล์ (Segment) ของแต่
ละบุคคล หลังจากนั้น แอปพลิเคชันจะให้ คาแนะนาและข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ แบบเฉพาะบุ ค คล
(Personalized Content) ที่จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ลง
เพิ่มคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้น เน้นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานมากที่สุด
แอปพลิเคชัน Journeys by BKI ยังมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้งานได้ร่วมสนุก
เช่น สามารถรับบริการจากศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง (Auto Assistant) โดยใช้บริการได้
ไม่จากัดจานวนครั้ง เช่น บริการเปลี่ยนยางอะไหล่ บริการต่อพ่วงแบตเตอรี่ เป็นต้น รวมไปถึงยังมีการ
บริ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาทางการแพทย์ เ บื้ อ งต้ น (Medical Advice) เช่ น ให้ ค าปรึ ก ษาและการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นตามอาการ และช่วยเรียกรถพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ระบบ Challenges ที่
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1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ (ต่อ)
 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ (ต่อ)
เป็นภารกิจรูปแบบต่าง ๆ ให้ผู้ใช้งานได้ลองทากิจกรรม เช่น การวิ่งออกกาลังกาย 10 นาที หรือการ
ขับขี่ยานยนต์อย่างปลอดภัยเพื่อสะสมคะแนนหากทาภารกิจนั้นสาเร็จ รวมไปถึงการให้รางวัลและ
สิทธิประโยชน์พิเศษเพื่อใช้เป็นส่วนลดในร้านค้าและบริการต่าง ๆ จากพาร์ตเนอร์ผู้ ให้บริการชั้นนา
ตลอดจนสิ ท ธิ พิ เ ศษส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภัย เฉพาะบุ ค คลจากกรุ ง เทพประกั น ภั ย (Personalized
Insurance Premium Discount) ที่เสนอให้พร้อมกับเสนอแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลอีกด้วย
บริ ษัทฯ มีแผนงานที่จ ะลงทุ นในด้ านเทคโนโลยีที่ จ ะยกระดับ มาตรฐานการบริ ก าร
ประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยกาลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของ
บริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาและออกแบบอย่างเป็นสากลเพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมการ
ทางาน การบริหารจัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีแผนในการนาดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้ในวงการประกันภัย โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษาและเตรียมการ
สร้างหน่วยงานเฉพาะด้านนวัตกรรมและดิจิทัลเทคโนโลยี เพื่อหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในวงการ
ประกันภัย อาทิ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันภัย เทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความสะดวก
ให้แก่ลูกค้าในการแจ้งเคลม หรือชาระเงิน เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้าหรือคู่ค้าให้
ดียิ่งขึ้น
 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
1. ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ได้มุ่งเน้นขยายงานลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก เนื่องจากอัตราเบี้ย
ประกันภัยทรัพย์สินที่ยังคงอยู่ในระดับต่า โดยปรับขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณ
เงินกองทุนของธุรกิจประกันภัยต่อในตลาดโลกที่ ยังคงมีอยู่จานวนมาก จากที่คาดหมายว่าจะปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างมากจากการที่ธุรกิจประกันภัยต่อของโลกต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนจานวนมากจากพายุ
เฮอริเคนหลายลูกที่เกิดในทวีปอเมริกาในปีก่อนหน้า นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมของภาครัฐที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายจะสามารถเปิดประมูลได้ในปี 2561 จานวน 21
โครงการ วงเงิน งบประมาณรวม 1.1 ล้ านล้ านบาท กลั บไม่ส ามารถด าเนิน การได้ ค รบถ้ว นตาม
เป้าหมาย จึงไม่สามารถสร้างปริมาณเบี้ยประกันภัยเข้าสู่ระบบประกันวินาศภัยได้อย่างที่คาดหวัง
การแข่ ง ขั น ในธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย จึ ง ต้ อ งมุ่ ง เน้ น ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมายลู ก ค้ า รายย่ อ ย
โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยสูงสุ ดในตลาดประกันวินาศภัย และยอด
จาหน่ายรถยนต์ใหม่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีอัตราการเติบโต
ถึงร้อยละ 19.5 เทียบกับร้อยละ 13.4 ในปีที่ผ่านมาบริษัทประกันภัยต่าง ๆ จึงยังคงมีการแข่งขันด้าน
ราคาอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก เพื่อขยายฐานลูกค้าประกันภัยรถยนต์ให้ได้มากที่สุด
อย่างไรก็ตาม ด้วยการแข่งขันด้านราคาที่สูงมากนับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ทาให้อัตราค่าสินไหมทดแทน
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1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ (ต่อ)
 กำรตลำดและกำรแข่งขัน (ต่อ)
1. ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย (ต่อ)
ทั้งระบบปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทประกันภัยหลายแห่งเริ่มปรับเพิ่มอัตราเบี้ย
ประกันภัย ลดสัดส่วนการรับประกันภัยรถยนต์ลง หรือแม้แต่การยกเลิกการรับประกันภัยรถยนต์
นอกจากประกันภัยรถยนต์แล้ว ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพยังคง
เป็นประเภทประกันภัย ที่บริ ษัทประกันภัยมุ่งขยายงานจากกลุ่ มลู กค้ารายย่อย เนื่องจากสั ดส่ ว น
ผู้ สู งอายุ และคนโสดในสั งคมไทยที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง เช่นเดียวกับประกันภัยการเดินทางที่
ขยายตัวอย่างมากตามปริมาณการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนไทยที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการ
ขยายตัวของสายการบินต้นทุนต่า อีกทั้งประกันภัยต่าง ๆ ข้างต้นยังเป็นประเภทประกันภัยที่มีอัตรา
ค่าสินไหมทดแทนค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับประกันภัยรถยนต์
ในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคนั้น นอกจากช่องทางจาหน่ายดั้งเดิม ได้แก่ ตัวแทน นายหน้า
และช่องทางธนาคารแล้ว ช่องทางการจาหน่ายออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่บริษัทประกันภัยต่าง ๆ ให้
ความสาคัญในการขยายงานผ่านช่องทางนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาแพลตฟอร์มจัดจาหน่ายของ
บริษัทเอง เช่น หน้าเว็บไซต์สาหรับจาหน่ายประกันภัยออนไลน์โดยเฉพาะที่แยกต่างหากจากหน้า
เว็บ ไซต์ห ลั กของบริ ษัท การออกกรมธรรม์และโปรโมชันแบบพิเศษที่มีเ ฉพาะช่ องทางจาหน่ า ย
ออนไลน์ เท่ านั้ น หรื อการร่ ว มเป็ น พั นธมิต รกั บ คู่ค้ า ที่เ ป็ นผู้ ประกอบการออนไลน์ ต่า ง ๆ เพื่อ หา
แนวทางพัฒนากรมธรรม์และจัดการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่านั้น
ตลอดจนการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับโบรกเกอร์ที่มุ่งเน้นการจาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะ
นอกจากการจาหน่ายประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว การพัฒนา Insurtech เพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถในการรับประกันภัยและการบริการลูกค้ายังเป็นแนวทางที่หลายบริษัท
ประกันภัยให้ความสาคัญ โดยเฉพาะการนามาเพิ่มประสิทธิภาพการคานวณเบี้ยประกันภัยตามความ
เสี่ยงของแต่ละบุคคล อาทิ แอปพลิเคชันที่วัดระยะทางในการขับรถของผู้เอาประกันภัย ถ้าขับน้อยจะ
ได้รั บ ส่ ว นลดเบี้ ย ประกัน ภัย หรื อแอปพลิ เคชันที่วัดการก้าวเดิน ยิ่งเดินมากยิ่งได้ส่ วนลดประกัน
สุขภาพมาก ตลอดจน Smart Wearable ที่ให้ลูกค้าสวมใส่เพื่อวัดพฤติกรรมสุขภาพ และรับส่วนลด
เบี้ยประกันสุขภาพ
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยนั้น นอกจากจะดาเนินการด้วยกลยุทธ์การตลาด และ
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ต่ า ง ๆ แล้ ว การควบรวมกิ จ การ (M&A) ยั ง คงเป็ น แนวทางที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท
ประกันภัยต่างชาติขนาดใหญ่นิยมใช้ในปี 2561 เพื่อให้สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าที่แตกต่างจากฐาน
ลูกค้าเดิมทีม่ ีอยู่ เช่น ฐานลูกค้ารายย่อยในต่างจังหวัด และเพื่อเพิ่มความประหยัดในขนาดของกิจการ
(Economy of Scale) ด้วย
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1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ (ต่อ)
 กำรตลำดและกำรแข่งขัน (ต่อ)
1. ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย (ต่อ)
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ ยังคงเป็นไปในแนวทางเดิมที่ได้ดาเนินการในปีที่ผ่านมา
อย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเหมาะสมกับสภาวะการ
แข่งขันในปัจจุบัน และจะทาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตและสร้างผลกาไรได้อย่างยั่งยืน โดยได้มีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมให้กลยุทธ์การแข่งขันมีความสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของลูกค้าและคู่ค้ามากขึ้น
ได้แก่ การกาหนดเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันตามความเสี่ยงของแต่ละ Segment การขยายงาน
กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง และมีการแข่งขันด้านราคาต่า พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการ
ให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่รวดเร็วฉับไว
2. สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
บริษัทฯ สามารถดารงรักษาความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมาก
ที่สุดเป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้นนโยบายการประกอบธุรกิจอย่าง
ระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคาเกินความจาเป็น และมุ่งเน้นผลกาไรจากการรับประกันภัยมากกว่า
ปริมาณเบี้ยประกันภัยก็ตาม ในขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการแข่งขันที่รุนแรงจากจานวนบริษัท
ประกันภัยที่มีอยู่มาก ส่งผลให้หลายบริษัทต้องประสบปัญหาด้านการเงินหรือไม่คุ้มค่าที่จะประกอบ
ธุรกิจประกันภัยต่อไป จนทาให้มีบริษัทประกันภัยที่ต้องถูกควบรวมกิจการหรือถูกสั่งหยุดประกอบ
ธุ ร กิ จ อยู่ ห ลายบริ ษั ท ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง การที่ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง คงสามารถด ารงสถานะความเป็ น บริ ษั ท
ประกันภัยชั้นนาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคง
ทางการเงิ น มี พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ที่ แ ข็ ง แกร่ง ความแข็ ง แกร่ ง ของ Brand กรุ ง เทพประกันภัย
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ช่องทางจาหน่ายและ
ฐานลูกค้าที่หลากหลาย 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
การลงทุน ของบริ ษัทฯ ส่ ว นหนึ่งเป็นการลงทุน ในหลั กทรัพย์ ที่ให้ ผ ลตอบแทนคงที่
ได้แก่ เงินฝากธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ เงินให้กู้ยืมโดยมี
หลักทรัพย์จานอง และเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการลงทุนในหุ้นทุน ทั้งที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่ง
ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่าง ๆ การลงทุนของบริษัทฯ จะคานึงถึงสภาพคล่อง
ความมั่นคง และเสถียรภาพของการลงทุนเป็นหลัก
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1.4 รำยละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริกำรที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัย
บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถจาแนกออกเป็นแต่ละ
สายผลิตภัณฑ์ ได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. การประกั น อั ค คี ภั ย เป็ น การให้ ค วามคุ้ มครองความเสี ยหายของทรัพ ย์ สิ น ที่เอา
ประกันภัย อันเนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด รวมถึงภัยอื่น ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพิ่ม เติม
กรมธรรม์ป ระกัน ภั ย อั คคีภั ย อาทิเช่น การประกัน อั คคีภั ย การประกันภัยสิ ทธิ ก ารเช่ า การ
ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสาหรับรายย่อย เป็นต้น
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัย
ต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และคุ้มครองตัว
เรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อาทิเช่น การประกันภัยการ
ขนส่งสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัย
ความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เป็นต้น
3. การประกันภัยยานยนต์ เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรือ
อนามัยของผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความ
สูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต อนามัย และ/หรือทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัย
และฝ่ายคู่กรณี กรมธรรม์ประกันภัยยานยนต์ อาทิเช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบัง คับ การ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นต้น
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สิน
หรือประเภทอื่นนอกเหนือจากการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้น กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
อาทิเช่น การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มหรือส่วนบุคคล การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ การ
ประกั น ภั ย โรคมะเร็ ง การประกั น ภั ย ชดเชยรายได้ ร ะหว่ า งพั ก รั ก ษาตั ว ในโรงพยาบาล การ
ประกัน ภัย ความเสี่ ย งภั ย ทรั พ ย์ สิ น การประกันภั ยเครื่ อ งจั ก ร การประกั นภัย ความรับ ผิ ด ต่ อ
บุคคลภายนอก การประกันภัยร้านค้า การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น
ทั้งนี้ จะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้บริการแก่ลูกค้า และมีความชานาญใน
การรับประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของเบี้ยประกันภัย
รถยนต์ และเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 41.1 และร้อยละ 18.5 ของเบี้ยประกันภัย
ทั้งหมด ตามลาดับ
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1.4 รำยละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริกำรที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย
แยกตำมประเภทของกำรรับประกันภัย (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย 1,406.5
ประกันภัย
รับโดยตรง
สัดส่วน
ของเบี้ย
ประกันภัย
(ร้อยละ)

8.4

36.4 373.8 288.6 6,592.3 3,094.4

0.2

2.2

1.7

39.4

18.5

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงาน ว.ประจาปี สาหรับบริษัทประกันภัย
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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

536.5 531.6 1,839.3 619.6 1,409.7 16,728.7

3.2

3.2
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3.7

8.5

100

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 กำรเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำอนำมัย (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 โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค/อุบัติเหตุและการรักษาให้
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)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรำยได้ขณะเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล
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
ประกันภัย บันทึกประจาวันของตารวจเกี่ยวกับคดี พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาประวัติการ
รักษาตั้งแต่เกิดเหตุ เอกสารรับรองความพิการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ภาพถ่ายกรณีสูญเสีย
อวัย วะ ต้องเห็ น ใบหน้ าผู้ เ อาประกันภัย พร้ อ มอวัยวะที่สู ญเสี ย ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ เ อา
ประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย (บัญชีออม
ทรัพย์/กระแสรายวัน)
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
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่ าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 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/
คู่สมรส)) 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 จดหมายยืนยันจาก
ผู้ได้รับความเสียหาย รายงานแพทย์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีทาให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จดหมายยืนยันจาก
ผู้ได้รับความเสียหาย 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 (นอกเหนือจาก
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) เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย Bill of Lading/Air
Way Bill Invoice and Packing List หลั ก ฐานแสดงความเสี ย หายของสิ น ค้ า จากผู้ ข นส่ ง /ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง กรมธรรม์ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ หนังสือเรียกร้อง
ค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
 ความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carries' Liability) เอกสารประกอบด้วย หนังสือ
เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
เอกสารแสดงราคาสินค้า สาเนาทะเบียนรถ สาเนาใบขับขี่ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน
ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ ค วำมเสี่ ย งภั ย ทุ ก ชนิ ด เอกสารประกอบด้ ว ย หนั ง สื อ เรี ย กร้ อ ง
ค่ า เสี ย หายจากผู้ เ อาประกั น ภั ย รายงานการเกิ ด เหตุ รายการทรั พ ย์ สิ น ที่ เ สี ย หาย/สู ญ หาย
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ ภาพถ่ายความเสียหาย สาเนาบันทึกประจาวัน
เกี่ยวกับคดี เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สินเสียหายโดยการกระทาของบุคคลภายนอก
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์อัคคีภัย กรมธรรม์พร้อมสรรพสำหรับเจ้ำบ้ำน เอกสารประกอบด้วย
หนั งสื อเรี ย กร้ องค่าเสี ย หายจากผู้ เ อาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสี ย หาย
ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ค วำมคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ งำนวิ ศ วกรรม เอกสาร
ประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความ
เสียหาย Bill of Quantity (BOQ) ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ ที่ ใ ห้ ค วำมคุ้ ม ครองเกี่ ย วกั บ ควำมรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำย เอกสาร
ประกอบด้ว ย หนั งสื อเรี ย กร้ องค่าเสี ยหายจากผู้เสี ยหาย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความ
เสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดผู้ประกอบวิชำชีพแพทย์ เอกสารประกอบด้วย
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 เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากผู้ให้กู้ ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ระหว่ างผู้ให้ กู้และผู้ กู้ ต้นฉบับสัญญาค้าประกันเงิ นกู้
ระหว่างผู้ให้กู้และผู้ค้าประกัน สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้กู้ ผู้ค้าประกัน
สาเนาหนังสือติดตามทวงถามจากผู้ให้กู้ถึงผู้กู้ และผู้ค้าประกัน สาเนารายงานการประชุมของผู้ให้กู้
เกี่ยวกับมติในการปลดออกจากสมาชิกของผู้ให้กู้ สาเนาหนังสือลาออก ให้ออก ปลดออกของผู้ว่าจ้าง
กับผู้กู้ เอกสารแสดงการชาระค่างวด ทุนเรือนหุ้น เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา
ค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ 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 วันทาการ หลังจาก
ได้เสร็จสิ้นการเข้าตรวจสอบ หรือภายใน 15 วันทาการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีที่จะต้อง
ใช้เอกสารหรือข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในการพิสูจน์ถึงสาเหตุของความเสียหาย
3.3.4 กำรอนุมัติจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
เมื่อได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ลงนาม
ระยะเวลาการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน
15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดง
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 เป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมั่น และถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่ม
มูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีนโยบาย
สนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ
การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เพือ่ แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น
การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูล ที่
เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้ง
ในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ร่วมประชุม
หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิ ทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออก
เสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น การกาหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การกาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดกำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สั งคม หรือภาครัฐ รวมถึง
คู่แข่ง โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท การมีส่วนร่วม
ในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่าง
เพีย งพอ เพื่อให้ ส ามารถทาหน้ าที่ในการมีส่ ว นร่ว มดั งกล่ าวได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ การกาหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ได้คานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อ
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2.1 กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท (ต่อ)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน การกาหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด และคุ้มครองสิทธิของ
ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการ
บริษัทฯ
หมวดกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล และควำมโปร่ ง ใส บริ ษั ท ฯ มี น โยบายในการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
สารสนเทศที่สาคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่า
เทียมกัน ข้อมูลสาคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่ อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท นโยบายด้าน
ต่าง ๆ และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและ
เป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของ
บริษัทฯ สู่สาธารณะผ่านทางสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดควำมรั บ ผิด ชอบของคณะกรรมกำร บริษัทฯ มีการกาหนดคุณสมบัติ กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มี
วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์ ต่อบริ ษัทฯ กาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการทางาน
กำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง และมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานและประเมินประสิทธิผล ตลอดจนความเพียงพอ
ในการปกป้องสินทรัพย์ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน รวมทั้งทาการประเมินประสิทธิภ าพและความเพียงพอ
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
1. นายชัย

ตำแหน่ง
โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นาย ช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

6. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ

ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

8. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล และกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา

9. นางณินทิรา

โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

10. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
ประธานคณะผู้บริหาร (ตาแหน่งประธาน
คณะผู้บริหารเกษียณอายุ มีผลเมื่อวันที่
1 มกราคม 2562)

11. นายโทชิมิ

โคบายาชิ

กรรมการอิสระ

12. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการผู้อานวยการใหญ่
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท (ต่อ)
1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดย่อย
1.2.2 พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร ผู้อานวยการ
ใหญ่ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
1.2.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกาหนดขอบเขต
อานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
1.2.4 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ที่เกินวงเงินอนุมัติ
ของคณะกรรมการลงทุน
1.2.5 พิจารณาการเข้าทารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
ของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน/การได้มาหรือจาหน่ายไป
1.2.6 ดาเนิ น การอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1.3.1 พิจารณาจัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี กรอบการบริหารความ
เสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการ
ประกอบธุรกิจอื่น กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทาคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการ
ทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็น
ประจาทุกปี และรายงานไว้ในรายงานประจาปี
1.3.2 พิจารณาความเหมาะสม ให้คาแนะนา และอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตลอดจน
เป้ าหมายการด าเนิ น งานของบริ ษั ทฯ ที่นาเสนอโดยฝ่ ายบริห าร รวมถึงการติดตามประเมิ น ผล
ความสาเร็จของการดาเนินงาน
1.3.3 ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบบริ ห ารความเสี่ ย ง การควบคุ ม ภายใน และการ
ตรวจสอบที่เหมาะสม
1.3.4 ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผู้อานวยการใหญ่ เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การ
กากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.3.5 ดูแลให้มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อ
พึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการและพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
1.3.6 จัดทารายงานอธิบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการจัดทา
รายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท (ต่อ)
1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ (ต่อ)
1.3.7 พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะ
ผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ รวมทั้งกากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหาร
1.3.8 จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการตาม
กระบวนการที่กาหนดต่อไป
1.3.9 ดาเนิ น การอื่น ๆ เพื่อให้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. คณะผู้บริหำร โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร จานวน 14 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้
รำยชื่อ
1. นายพนัส

ตำแหน่ง
ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
2. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)

และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่

3. นายอานนท์

วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

4. นายสุพัฒน์

อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

5. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่และ
เลขานุการบริษัท

6. นายจักรกริช

ชีวนันทพรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
7. นางสาวปวีณา

จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
8. นายสุชาติ

จิรายุวัฒน์

ผู้อานวยการ

9. นายอารีย์

วันแอเลาะ

ผู้อานวยการ
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท (ต่อ)
2.1 รายชื่อคณะผู้บริหาร จานวน 14 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้ (ต่อ)
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

10. นายชวาล

โสภณพนิช

ผู้อานวยการ

11. นางสาวลสา

โสภณพนิช

ผู้อานวยการ

12. นายวีระชัย

ศรีเพชระกุล

ผู้อานวยการ

13. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ผู้อานวยการ

14. นายเลิศ

ผู้อานวยการ

วงศ์ชัย

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
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 แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
2.2.2 พิจารณากลั่นกรองนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการจัดหา
หรือจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ
2.2.3 กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ
รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
2.2.4 ติดตามและรายงานผลการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ
ทราบเป็นระยะ
2.2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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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
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.4.1.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(2) สอบทานและประเมิ น ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่
เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็น มาตรฐานสากล รวมถึงกาหนด
อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ 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 เป็นที่เชื่อถือได้ ข อง
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ
บริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(8) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมิน
ตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(9) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ดังนี้
2.4.2.1 รายชื่ อ คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง จ านวน 5 ท่ า น ดั ง รายนาม
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 นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการดารงอยู่ของบริษัทฯ อย่างน้อยตามที่
กฎหมายกาหนด
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
(3) ประเมิ น ความเพี ย งพอของมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
(4) จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้า
ในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้อง
กับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่กาหนด และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 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. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานคณะกรรมการลงทุน
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

2. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการ
(ลาออกจากตาแหน่งประธานคณะกรรมการ
ลงทุนเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562)

3. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการ

4. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

กรรมการ

5. นายเอกมล

อังค์วัฒนะ

กรรมการและเลขานุการ

2.4.3.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน มีดังนี้
(1) ก าหนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ที่
เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริษัทฯ
(3) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อครั้ง
แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง ให้นาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
(4) กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
(5) สอบทานและปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(6) ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง โดยกาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
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2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย (ต่อ)
2.4.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 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) ดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม
กับองค์กร
(2) สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอื่น ๆ และนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ
(3) พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเพื่ อ ทดแทนประธานคณะผู้ บ ริ ห าร และ
ผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(4) ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของ
คณะกรรมการ ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร และผู้ อานวยการใหญ่ ให้ เหมาะสมกับ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบต่อองค์กร
(5) ดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการ
ใหญ่
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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) พิจ ารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
(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 พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถื อหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 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 เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่ง
จะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
กาหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
1.2 กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
1.3 การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
1.4 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และ
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
1.5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
มีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 และมีคุณสมบั ติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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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
สาหรับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี รวมถึงพิจารณาผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ มีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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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 บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้กาหนดนโยบายการรับประกันภัย กรอบการบริหารการประกันภัยต่อ
และนโยบายการลงทุนและประกอบธุรกิจอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
2. กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึง
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กาหนดความเสี่ยง
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แยก
ตามประเภทความเสี่ยงและกิจกรรมหลักของบริษัทฯ รวมถึงได้สื่อสารความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความ
เสี่ ย ง และระดับ ความเสี่ ย งที่ย อมรั บได้ไปยัง ทุกหน่ว ยงาน นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดให้ มีการ
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 นโยบายการบริหารความเสี่ย ง 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 เกิ น 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 ารณาและให้
ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความเสี่ยงที่นาเสนอ
8.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความเสี่ยงที่
นาเสนอ
สาหรับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามลาดับขั้ นเป็นประจาทุกไตรมาสนั้น
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 โดยกาหนดให้เงินฝากหรือพันธบัตรระยะสั้นทยอยครบกาหนดในแต่ละ
ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน
ตามภาระผูกพันต่าง ๆ ที่วางไว้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังจัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้

รำยกำร

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2560

ปี 2561
รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

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

49,753.7

52,396.2

49,532.8

51,605.1

22,237.8

22,616.3

20,559.2

20,823.4

หนี้สินรวม

25,744.8

21,246.8

24,957.3

20,151.0

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

14,735.6

14,987.3

13,762.3

14,129.1

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
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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) ตลอดจนระบบการป้องกันภัยและมาตรการรั กษา
ความปลอดภัยของทรัพย์สิน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และการลงพื้นที่สารวจภัย
นอกจากนี้ บ ริ ษั ทฯ จะพิจ ารณาถึงโอกาสในการเกิด เคลม (Frequency) และมูล ค่า 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 อกาสเกิดขึ้นในการเกิดภัยแต่ละครั้ง
(Probable Maximum Loss) เทีย บกับมูล ค่าทุน ประกันภัย ทั้ง หมด เพื่อพิจารณาสั ด ส่ ว นการเอา
ประกันภัยต่อที่เหมาะสม
บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงภัยสูงสุดได้ไม่เกิน 10% ของเงินกองทุนในการรับประกันภัยทุก
ประเภทต่อ 1 ภัย แต่ส่วนใหญ่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้เพียง 0.5% ถึง 2.5% ต่อ 1 ภัย โดยจะเก็บความ
เสี่ยงภัยภายใต้ Retention ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และปริมาณความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรจะรับ
ได้ อีกทั้งต้องทาการจั ดสรรประกัน ภั ยต่ อให้ ครบถ้ว นและเพียงพอภายใต้ ต้นทุ นการด าเนิน งานที่
เหมาะสม และการดารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกลยุทธ์การประกันภัย
ต่อต้องตอบสนองต่อนโยบายการรับประกันภัยและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความสี่ยงและแผน
ธุรกิจ
ในส่วนของการจัดทาสัญญาประกันภัยต่อ จะมีการพิจารณาว่า ขอบเขตการจัดหา Treaty
Limit สามารถครอบคลุมได้ประมาณ 95% ของทุนประกันภัยทั้งหมด ในส่วนของความเพียงพอต่อ
ความเสียหายขนาดใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหั น ตภัย
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 ตามค่ามาตรฐานที่สานักงาน คปภ. กาหนด หากเป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศ จะ
พิจารณาจากความมั่นคงทางการเงิน จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เช่น S&P, AM
Best โดย Rating จะต้องไม่ต่ากว่า A- และมีการกาหนดเงื่อนไข Reinsurer Downgrade Clause
ภายใต้ Special Termination ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อได้ในกรณี
ที่ Rating ของผู้รับประกันภัยต่อรายนั้นลดต่าลงกว่าที่บริษัทกาหนดไว้
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หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

จานวน

สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

6,100.7

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

201.1

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

35.1

5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วยสารองค่าสินไหมทดแทน และสารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ เอา
ประกันภัยตามจานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จานวนประมาณ
การสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดย
คานวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคต
สาหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสีย
ที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ รายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
จานวนประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนที่คานวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้ว
ในบัญชี คือ สารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จานวนที่สูงกว่าระหว่างสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้และสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบ
มูลค่าของสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของ
สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วน
ต่างและแสดงด้วยจานวนสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดในงบการเงิน

39

5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย (ต่อ)
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อน
การเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
- 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
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สาหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับ
อยู่ ซึ่งคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหม
ทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน
(Claim liabilities)

ปี 2561

ปี 2560

รำคำบัญชี รำคำประเมิน รำคำบัญชี รำคำประเมิน
8,275.8
7,162.0 7,340.2
6,355.2
6,459.8

7,825.3

6,422.2

7,773.8

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 มูลค่ าสารองประกันภัยดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อ
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
ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้ น นอกจากต้องลงทุนในสินทรัพย์ ที่มีความมั่น คงแล้ว ยังต้องมีก าร
ลงทุนที่เติบโตเพื่อให้มีมูลค่าเพียงพอต่อหนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรับ
ประกันภัยและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจาและค่าใช้จ่ายที่เกินภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการลงทุนให้มีลักษณะสอดคล้องกับหนี้สินและ
ภาระผูกพันดังกล่าว โดยคานึงถึงความเสี่ยงในด้านต่ าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (Credit risk) และความเสี่ ย งด้ า นการกระจุ ก ตั ว (Concentration risk) ซึ่ ง
ก่อให้เกิดความสมดุล และเหมาะสมระหว่างหลักความมั่นคงปลอดภัยของเงินลงทุน (Preservation of
principal) และการเติบโตอย่ างยั่งยื นของเงินลงทุนในระยะยาว (Long-term sustainable capital
appreciation)
การพิจารณาลงทุนจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์และนาเสนอเป็นลาดับขั้นผ่านการพิจารณา
และตัดสินใจ โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามที่สานักงาน คปภ. กาหนด รวมถึงมีระบบงานที่ดีรองรับ
และติดตามผลการดาเนินงานในการลงทุน
การประเมิน มูล ค่ า สิ น ทรัพ ย์ ล งทุ น บริษัทฯ ปฏิบั ติตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2554

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2561

ปี 2560

รำคำบัญชี
6,266.4

รำคำประเมิน
6,266.4

รำคำบัญชี
8,405.5

รำคำประเมิน
8,405.5

6,552.3

6,552.3

3,302.8

3,302.8

32,779.5

35,450.2

34,013.4

36,113.6

2,711.9
1,440.4

2,711.9
1,412.2

2,451.9
1,359.3

2,451.9
1,331.3

3.2

3.2

-

-

ตราสารอนุพนั ธุ์

-

-

-

-

เงินลงทุนอื่น

-

-

-

-

49,753.7

52,396.2

49,532.9

51,605.1

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 2561 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 17,326.2 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัว สูงสุด คือ การ
ประกันภัยรถยนต์และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นยกเว้นการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่ง ขยายตัวร้อย
ละ 12.9 และร้อยละ 6.8 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกาไร 1,467.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน เป็นจานวน 71.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2561 มีอัตราส่วนความ
เสียหายจากการรับประกันภัยในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 49.4 ลดลงร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปี 2560
และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน
กาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,317.6 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3.5 เมื่อรวม
กับผลกาไรจากการรับประกันภัย รวมเป็นกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.8 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกาไรสุทธิ 2,406.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2560 ร้อยละ 0.2 หรือคิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้น 22.61 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ
22.57 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2561 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3
บาทต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้นละ 9 บาท สาหรับงวดสุดท้ายของปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
ผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผลหุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2561 อัตราหุ้นละ 14 บาทเท่ากับปี 2560 (การ
พิจารณาจ่ายปันผลครั้งสุดท้ายประจาปี 2561 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 26/2562)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์
60,620.2 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 0.9 จากปี 2560 ที่ มี สิ น ทรั พ ย์ 60,102.8 ล้ า นบาท รายการ
สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญคือ เงินลงทุนเผื่อขายเพิ่มขึ้น 2,286.0 ล้านบาท เงินลงทุนที่จะถือ
จนครบกาหนดลดลง 2,147.2 ล้านบาท สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิเพิ่มขึ้น 613.3 ล้านบาท
และเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิเพิ่มขึ้น 303.3 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่ วนของเจ้ าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 25,744.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จานวน 787.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 รายการสาคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เพิ่มขึ้น 973.3 ล้านบาท หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 315.0 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น 127.4 ล้านบาท หนี้สินอื่นลดลง 118.1 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 56.4 ล้านบาท
และค่านายหน้าค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 33.6 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้าน
บาท ลดลงร้ อ ยละ 0.8 จากปี 2560 ที่ มี ส่ ว นของเจ้ า ของ 35,145.4 ล้ า นบาท รายการที่ ส าคั ญ คื อ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 1,190.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 และกาไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรเพิ่มขึ้น 920.9 ล้านบาท

44

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

2561

2560

เบี้ยประกันภัยรับรวม

17,326.2

15,940.9

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (สุทธิ)

11,300.3

11,041.3

รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น

2,542.8

2,519.3

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2,406.8

2,403.1

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำส่วน

2561

2560

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

49.42

51.61

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)

37.59

35.75

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

87.01

87.36

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

61.00

69.50

6.87

7.03

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on Equity)
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8. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน โดยพิจารณาจากแผน
กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และความแข็งแกร่งทางการเงิน ดังนั้น เป้าหมาย
หลักของบริษัทฯ ทีจ่ ะทาให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น 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 ระดั บ
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
บริ ษั ท ฯ ได้ ก าหนด/ทบทวนนโยบายการรั บ ประกั น ภั ย เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดย
พิจ ารณาจากความเสี่ ย งภัย ที่แท้จ ริ งเป็นหลั ก มีแผนการดาเนินงานที่ส ามารถปรับเปลี่ ยนได้ ต าม
สถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ คานวณเบี้ยประกันภัยที่สะท้อนความ
เป็นจริง รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงภัยสะสมทั้งอัคคีภัย (Block accumulation) และอุทกภัย (Flood
zone accumulation)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทาประกันภัยต่ออย่างเพียงพอและเหมาะสม (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
รวมถึงกาหนดระยะเวลาการลงทุนที่สอดคล้ องกับภาระผู กพันของบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมี
วงเงินกู้ระยะสั้น (Short Term Loan) กับสถาบันการเงิน ซึ่งสามารถเบิกใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำร

2561
63,890.6

2560
62,777.1

14,987.3

14,129.1

- หนี้สินอื่น

6,259.5

6,021.9

ส่วนของเจ้าของ

42,643.8

42,626.1

236.7

231.5

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด

42,319.1

42,254.4

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

17,879.6

18,253.3

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 2561 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_2561_T4.pdf
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