ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล
1. ประวั ติ ข องบริษั ท นโยบำย วั ต ถุ ป ระสงค์ และกลยุท ธ์ ใ นกำรด ำเนินธุ รกิ จ เพื่อให้ บ รรลุ เ ป้ ำ หมำยในกำร
ประกอบธุรกิจตำมที่กำหนดไว้ รวมถึงแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะกำรประกอบธุรกิจ รำยละเอียดลักษณะ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ำรที่ ส ำคั ญ ช่ อ งทำงกำรติ ด ต่ อ กั บ บริ ษั ท วิ ธี ก ำรและระยะเวลำที่ ใ ช้ ใ นกำรเรียกร้อง
พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
1.1 ประวัติบริษัท
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จากัด (มหาชน) ก่อตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดาเนินธุรกิจเป็นบริษัท
ประกันภัยอย่างเป็นทางการ โดยจดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2490 ภายใต้ชื่อว่า
“บริ ษั ท เอเซี ยพำณิ ช ย์ป ระกั น สรรพภั ย จ ำกั ด ” (The Asia Insurance Co., Ltd.) ด้ ว ยทุ น จดทะเบี ย น
เริ่มแรก 5 ล้านบาท ตั้งอยู่ที่ถนนอนุวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ (ทั้งนี้ ในยุคแรกของการดาเนินงาน บริษัทฯ เป็นเพียง
แผนกประกันภัยเล็ก ๆ แผนกหนึ่งในบริษัท เอเซียพาณิชย์ จากัด และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกัน
วินาศภัยฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2490)
ต่อมาในปี 2507 บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จากนั้นได้มีการขยาย
กิจการและเพิ่มทุนจดทะเบียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2521 บริษัทฯ ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และต่อมาในปี พ.ศ. 2536 ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จากัด ในชื่อ “บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด
(มหำชน)”
ปัจจุบัน บริษัทฯ ดาเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง เข้าสู่ปีที่ 73 มีทุนจดทะเบียน 1,064.70 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย
เบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ ภายใต้แนวการบริหารงานที่เน้นประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล และ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีสาขาและสานักงานให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ
1.2 นโยบำย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจ
1.2.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย หรือกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า ” เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน โดดเด่น มีการ
พัฒนาสินค้าและบริการประกันภัยที่หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็วฉับไวและสร้างความประทับใจใน
บริการ ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันนวัตกรรมและบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วย
ความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานกากับดูแล ตลอดจน
สังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท เติบโตร้อย
ละ 15.0 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัยโดยรวมที่
คาดว่ า จะเติ บโตเพี ย งร้อยละ 5.0 อย่ า งไรก็ต าม บริ ษั ท ฯ จึ ง กาหนดมาตรการพิ จ ารณารับประกันภัยอย่าง
ระมัดระวัง และมีการควบคุมความเสี่ยงภัยที่เข้มงวดมากขึ้น ได้แก่ การจัดทา Risk Survey ก่อนการพิจารณารับ
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ประกันภัยอย่างเคร่งครัด การวิเคราะห์พอร์ตการรับประกันภัยหรือแพ็กเกจผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางแก้ไข Segment ที่ผลการรับประกันภัยมีแนวโน้มไม่ดีได้อย่างทันท่วงที
สาหรับกลยุทธ์สาคัญในการดาเนินงาน บริษัทฯ ได้ขยายงานประกันภัยรถยนต์อย่างก้าวกระโดด
โดยเฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ ซึ่งได้ปรับปรุงแพ็กเกจเพิ่มเติมให้มีราคาและความคุ้มครองที่
จูงใจมากขึ้น และการขยายงานประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor) บริษัทฯ มุ่งขยายงานโครงการ Mega
Projects ประกันภัยภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) เช่น ประกันภัยวิศวกรรม ประกันภัย
ความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร (D&O) ซึ่งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขันน้อยราย และสาหรับ
ลูกค้ารายย่อยนั้น บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคุ้มครองโดดเด่ นแตกต่างจากคู่แข่ง และมีระดับ
ราคาที่จูงใจ เช่น ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ประกันภัยโรคร้ายจากยุง นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการให้บริการ
ในต่างจังหวัดให้กว้างขวางขึ้น โดยจัดตั้งสาขาใหม่ อีก 3 สาขา ที่จังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และลาปาง
โครงกำรในอนำคต
ปี 2562 บริ ษั ท ฯ ได้ น า RPA (Robotic Process Automation) ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ที่ ใ ห้ ระบบ
ทางานแทนคน สาหรับงาน Routine ที่มีปริมาณมากและไม่ซับซ้อน เพื่อให้บุคลากรมีเวลามากขึ้นในการทางานที่
ต้องใช้ความคิด การวิเคราะห์หรือการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และมีการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเอง สร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ทั้งนี้ การนา RPA เข้ามาใช้ในกระบวนการทางานยังเป็นการลดข้อ ผิดพลาดในการทางาน
ของคน รวมทั้ ง มี ค วามถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว เป็ น การเพิ่ ม ความพึ ง พอใจในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า และเพิ่ ม
Productivity ในการทางาน เนื่องจาก RPA สามารถทางานได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนา RPA มาใช้ใน
กระบวนการทางานให้มากขึ้น เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาหรับในปี 2563 บริษัทฯ มีแผนงานลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะยกระดับมาตรฐานการบริการ
ประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก โดยกาลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ ด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาและออกแบบอย่างเป็น สากลเพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมการทางาน การบริหารจัดการ
ข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย และสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึง
พอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด นอกจากนี้ยังมีนโยบายลดการใช้กระดาษเพื่อเป็นการสนับสนุนการลด
ภาวะโลกร้อนในปั จ จุ บั น โดยการออกกรมธรรม์ เป็ น รูป แบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Policy) ซึ่ ง ได้ จั ด ท า Digital
Signature ลงในเอกสาร เพื่อเป็นการยืนยันว่า เอกสารกรมธรรม์มีความปลอดภัยจากการปลอมแปลง รวมทั้งมี
แผนงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในปี 2563 โดยมีการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย
1.2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน
(1) ภำพรวมกำรแข่งขันในธุรกิจประกันวินำศภัย
บริษัทประกันวินาศภัยยังคงสามารถขยายเบี้ยประกันภัยจาก Segment ที่มีศักยภาพการ
เติบโตดี ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ โดยร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อจาหน่ายประกันภัย
ให้กับฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่านั้นผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Mobile Application การมอบกรมธรรม์ที่มี
ความคุ้มครองระยะสั้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ฟรี ตลาดประกันภัยพืชผลการเกษตร ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น
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นอกจากนี้ กลยุทธ์การแข่งขันอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมของบริษัทประกันภัยในปี 2562 ได้แก่ การสร้าง
ภาพลักษณ์การเป็นผู้เชี่ยวชาญในบาง Segment โดยเฉพาะ การออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการเสริมหลัง
การขาย ตลอดจนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สาหรับกลุ่มเป้าหมาย Segment นั้น ๆ ที่โดดเด่นแตกต่างจาก
บริษัทอื่น ๆ การพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการด้านต่าง ๆ การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและรูปแบบ
การใช้ชีวิตของลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบกรมธรรม์สาหรับกลุ่มลูกค้าที่
คุณสมบัติหรือรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงต่า
(2) สถำนภำพและศักยภำพในกำรแข่งขัน
บริษัทฯ สามารถดารงรักษาความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุด
เป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้นนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่
แข่งขันด้านราคาเกินความจาเป็นก็ตาม ซึ่งการที่บริษัทฯ ยังคงสามารถดารงสถานะความเป็นบริษัทประกันภัยชั้น
นาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ เช่น ความมั่นคงทางการเงิน มีพันธมิตร
ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งของแบรนด์กรุงเทพประกันภัย พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ช่องทางจาหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย การดารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กร
คุณธรรม เป็นต้น
1.3 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
1. ด้ำนกำรรับประกันภัย
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับประกันวินาศภัยทุกประเภท แบ่งเป็น
1.1 การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่านตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้ านิติบุคคล สถาบั นการเงิ น และลู กค้าโดยตรง โดยการรับประกันภัย จะแบ่ ง แยกตามประเภทการ
ประกันภัยได้เป็น 4 ประเภท คือ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยยานยนต์
และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
1.2 การรับประกันภัยต่อ จะรับจากบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ด้ำนกำรลงทุน
ธุรกิจอีกส่วนหนึ่ง คือ กิจกรรมการลงทุน บริษัทประกันวินาศภัยสามารถนาเงินสดคงเหลื อไป
ลงทุนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยโดย
เคร่งครัด
การลงทุนของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินฝาก
ธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จานอง และเงินให้
กู้ยืมอื่น ๆ อีกส่วนหนึ่ง เป็นการลงทุนในหุ้นทุน ทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นนอก
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมต่าง ๆ การลงทุน
ของบริษัทฯ จะคานึงถึงสภาพคล่อง ความมั่นคง และเสถียรภาพของการลงทุนเป็นหลัก
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1.4 รำยละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริกำรที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตำม
ประเภทของกำรรับประกันภัย
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยสามารถจาแนกออกเป็นแต่ละสาย
ผลิตภัณฑ์ ได้ดังนี้
1. การประกันอั คคีภัย เป็ น การให้ ความคุ้ม ครองความเสีย หายของทรัพ ย์สิ นที่เอาประกันภัย อั น
เนื่องมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด รวมถึงภัยอื่น ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยซื้อเพิ่มเติม กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย อาทิเช่น
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยสิทธิการเช่า การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
แบบประหยัดสาหรับรายย่อย เป็นต้น
2. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เป็นการให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยต่าง ๆ ในการ
ขนส่งสินค้าทั้งในและระหว่างประเทศ ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และคุ้มครองตัวเรือจากเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิ ด กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ทางทะเลและขนส่ ง อาทิ เช่ น การประกัน ภัย การขนส่ ง สิ น ค้า ทางทะเล การ
ประกันภัยตัวเรือ การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
เป็นต้น
3. การประกันภัยยานยนต์ เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสียของชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของ
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสีย/เสียหายต่อชีวิต
อนามัย และ/หรือทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ทั้งของฝ่ายผู้เอาประกันภัยและฝ่ายคู่กรณี กรมธรรม์ประกันภัยยาน
ยนต์ อาทิเช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นต้น
4. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นการประกันความเสียหายที่เกิดกับบุคคลหรือทรัพย์สินหรือประเภทอื่น
นอกเหนือจากการประกันภัยทั้ง 3 ประเภทข้างต้น กรมธรรม์ประกันภัยเบ็ดเตล็ด อาทิเช่น การประกันภัย
อุบัติเหตุกลุ่มหรือส่วนบุคคล การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ การประกันภัยโรคมะเร็ง การประกันภัย
ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยร้านค้า การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น
ทั้งนี้ จะเห็นว่า บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้บริการแก่ลูกค้า และมีความชานาญในการรับ
ประกันภัยรถยนต์และการรับประกันภัยทรัพย์สิน ดังจะเห็นได้จากสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรถยนต์ และเบี้ย
ประกันภัยทรัพย์สิน คิดเป็นร้อยละ 44.7 และร้อยละ 18.2 ของเบี้ยประกันภัยทั้งหมด ตามลาดับ
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หน่วย : ล้านบาท

จานวนเบี้ย 1,364.7
ประกันภัย
รับโดยตรง
6.8
สัดส่วนของ
เบี้ยประกัน
ภัย (ร้อยละ)

40.6 535.0 348.5 8,634.4 3,650.9

0.2

2.7

1.7

43.0

18.2

อื่น ๆ

รวม

สุขภำพ

อุบัติเหตุส่วน
บุคคล

วิศวกรรม

กำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน
ควำมรับผิดต่อ
บุคคลภำยนอก

ภำคสมัครใจ

ภำคบังคับ

สินค้ำ

ตัวเรือ

รำยกำร

กำร
ประกัน
อัคคีภัย

กำรประกันภัย
กำรประกันภัย
ทำงทะเล
รถยนต์
และขนส่ง

584.5 535.7 1,875.8 701.7 1,787.3 20,059.1

2.9

2.7

9.4

3.5

8.9

100.0

หมายเหตุ : ข้อมูลมาจากรายงาน ว. ประจาปี สาหรับบริษัทประกันภัย

1.5 ช่องทำงกำรติดต่อบริษัท วิธีกำรและระยะเวลำที่ใช้ในกำรเรียกร้อง พิจำรณำ และชดใช้เงินหรือค่ำสินไหม
ทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลำ เอกสำรและวิธีกำรในกำรขอรับค่ำสินไหมทดแทนตำมสัญญำประกันภัย
(1) งำนสินไหมทดแทนยำนยนต์
(1.1) ขั้นตอนกำรแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์
ติดต่อสายด่วนแจ้งอุบัติเหตุ โทร. 1620 เพื่อแจ้งเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที กรณีแจ้งเป็น
หลักฐานให้จดหมายเลขรับแจ้ง ไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อภายหลัง
(1.2) กำรติดต่อเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนยำนยนต์
ภายหลังได้รับใบแจ้งความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
(1.2.1) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 หรือ 1620
(1.2.2) ติดต่อบริษัทฯ โดยตรงที่ บมจ. กรุงเทพประกันภัย สานักงานใหญ่ ฝ่ายสินไหม
ทดแทนยานยนต์ ชั้น 3 เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(1.2.3) นาเอกสารติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สานักงานใหญ่หรือสาขา
(1.2.4) กรณีไม่สะดวกเดินทางไปติดต่อที่บริษัทฯ ด้วยตนเอง สามารถจัดส่งเอกสารได้ที่
ช่องทาง ดังต่อไปนี้ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทฯ หรือทางโทรสาร 0 2610 2120, 0 2610 2121
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(1.3) เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
(1.3.1) กำรเรียกร้องค่ำซ่อมรถ
กรณีรถประกัน เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย ใบเสนอราคา
ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณี รถคู่กรณี เอกสารประกอบด้ว ย ใบแจ้ ง ความเสีย หาย ใบเสนอราคา
สาเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนรถ บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอน
เงิน) ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี) หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ
(ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
(1.3.2) กำรเรียกร้องค่ำยกรถ
กรณี ร ถประกั น เอกสารประกอบด้ ว ย บั ต รประชาชน ส าเนาสมุ ด บั ญ ชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) หนังสือรับรองการจดทะเบียน ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี) ชุดมอบ
อานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
(สาหรับการโอนเงิน) หนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี)
ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
(1.3.3) กำรเรียกร้องค่ำรักษำพยำบำล/ค่ำอนำมัย (เฉพำะรถคู่กรณี)
กรณี รถประกัน เอกสารประกอบด้ ว ย ใบแจ้ ง ความเสี ย หาย (ถ้า มี ) บั ต ร
ประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ชุดมอบ
อานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณี ร ถคู่ ก รณี เอกสารประกอบด้ ว ย ใบแจ้ ง ความเสี ย หาย (ถ้ า มี ) บั ต ร
ประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล สาเนา
รับรองรายได้ (กรณีค่าอนามัย) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับ
มอบ)
(1.3.4) กำรเรียกร้องค่ำปลงศพ
กรณี ร ถประกั น เอกสารประกอบด้ ว ย บั ต รประชาชน ส าเนาสมุ ด บั ญ ชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบันทึกประจาวัน ชุดใบมรณบัตร หนังสือแต่งตั้ง
ผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ชุดเอกสารใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบ
และสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย บัตรประชาชน สาเนาสมุดบัญชีธนาคาร
(สาหรับการโอนเงิน) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบันทึกประจาวัน ชุดใบมรณบัตร หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
(ถ้ามี) ชุดเอกสารใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตร
ประชาชนผู้รับมอบ)
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(1.3.5) กำรเรียกร้อง กรณีรถเสียหำยโดยสิ้นเชิง (Total Loss)
กรณีรถประกันเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความเสียหาย
กรมธรรม์ต้นฉบับ สมุดทะเบียนรถ (ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์) บัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน แบบคาขอโอน
และรับโอน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ กุญแจรถ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้า
มี) ใบเสร็จ/ใบกากับภาษีในการปิดสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี) ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและ
สาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณี รถประกัน เป็ น นิติ บุคคล เอกสารประกอบด้ ว ย ใบแจ้ ง ความเสียหาย
กรมธรรม์ต้นฉบับ สมุดทะเบียนรถ (ลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์) แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรองการโอน
กรรมสิทธิ์ กุญแจรถ ป้ายทะเบียนหน้าและหลัง ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน ชุดหนังสือรับรอง (การจด
ทะเบียนนิติบุคคล) สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) ใบเสร็จ/ใบกากับภาษีในการปิดสัญญาเช่าซื้อ (ถ้ามี) ใบกากับ
ภาษีค่าซาก ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance) เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้งความ
เสียหาย กรมธรรม์ต้นฉบับ สัญญาเช่าซื้อ สมุดทะเบียนรถ แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรองการโอน
กรรมสิทธิ์ หนังสือสละกรรมสิทธิ์ สาเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ สาเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ กุญแจรถ ป้าย
ทะเบียนหน้าและหลัง ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) ใบกากับ
ภาษีค่าซาก ชุดมอบอานาจ (ถ้ามี) (สาเนาบัตรประชาชนผู้มอบและสาเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบ)
(1.3.6) กำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทนกรณีรถหำย
กรณีรถประกันเป็นบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์ต้นฉบับ
บัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ กุญแจรถ หนังสือแจ้งอายัดการใช้
รถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน แบบคาขอโอนและรับโอน สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) หนังสือรับรอง
การโอนกรรมสิทธิ์
กรณีรถประกันเป็นนิติบุคคล เอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์ต้นฉบับ หนังสือ
แจ้งอายัดการใช้รถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ กุญแจรถ แบบ
คาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรองการโอนกรรมสิทธิ์ ใบเสร็จรับเงินค่าสินไหมทดแทน สาเนาบันทึกประจาวัน
(ถ้ามี) ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
กรณีรถประกันเป็นการเช่าซื้อ (Finance) เอกสารประกอบด้วย กรมธรรม์
ต้นฉบับ สาเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ สาเนาทะเบียนบ้านผู้เช่าซื้อ สมุดทะเบียนรถพร้อมแจ้งหยุดการใช้รถ
กุญแจรถ หนังสือมอบอานาจรถหายได้คืน หนังสือสละกรรมสิทธิ์ แบบคาขอโอนและรับโอน หนังสือรับรอง
การโอนกรรมสิทธิ์ สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) สัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้าประกัน (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินค่า
สินไหมทดแทน ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล)
(1.3.7) กำรเรียกร้องกรณีทรัพย์สินเสียหำยของคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย ใบแจ้ง
ความเสียหาย บัตรประชาชน สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) สาเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ใบเสนอราคา (ฉบับจริง) (ถ้ามี) ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษี (ถ้ามี ) ชุด
หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี)
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(1.3.8) กำรเรียกร้องค่ำขำดประโยชน์จำกกำรใช้รถของคู่กรณี เอกสารประกอบด้วย
สาเนากรมธรรม์ประกันภัย (ถ้ามี) บัตรประชาชน สาเนาทะเบียนรถ/สาเนาสัญญาเช่าซื้อ สาเนาสมุดบัญชี
ธนาคาร (สาหรับการโอนเงิน) ชุดหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ชุดหนังสือรับรอง (การจดทะเบียนนิติบุคคล) (ถ้ามี)
(1.4) ระยะเวลำกำรพิจำรณำและชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนยำนยนต์
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน และผ่านการพิจารณาแล้ว บริษัทฯ จะดาเนินการจ่ายค่า
สินไหมทดแทนให้แก่ลูกค้าหรือคู่กรณี ดังนี้
(1.4.1) จ่ายเป็นเงินสด ไม่เกิน 10,000 บาท ภายใน 20 นาที
(1.4.2) จ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ภายใน 3 วันทาการ
(1.4.3) กรณีรถเสียหายโดยสิ้นเชิง (Total Loss) ภายใน 7 วันทาการ
(1.4.4) กรณีรถหาย ภายใน 15 วันทาการ
(2) งำนสินไหมทดแทนอุบัติเหตุและสุขภำพ
(2.1) ขั้นตอนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน
กรณีใช้บริกำร สถำนพยำบำลคู่สัญญำ
(1) เข้ารับบริการที่สถานพยาบาลคู่สัญญา โดยแสดงบัตรประกันฯ พร้อมบัตรประชาชน
ต่อเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของสถานพยาบาล เพื่อตรวจสอบและยืนยันสิทธิเบื้องต้น
(2) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลจัดเตรียมให้ ก่อนพบแพทย์และตรวจ
รักษา
(3) ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายและลงลายมือชื่อในใบแจ้งหนี้
(4) โรงพยาบาลจะเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่คุ้มครอง (ถ้ามี)
กรณีสำรองจ่ำยหรือเข้ำรับบริกำรสถำนพยำบำลนอกสัญญำ
(1) ขอใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งให้แพทย์ระบุชื่อโรค/อุบัติเหตุและการรักษาให้ชัดเจน
(2) จัดส่งเอกสารที่ส่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3 และกด 3
Line ID : claimph1 หรือ 063 902 6520
(2.2) เอกสำรประกอบกำรเรียกร้องค่ำสินไหมทดแทน
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ค่ำรักษำพยำบำล เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์ สาเนาบัตรประกันภัย สาเนา
บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย
(บัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน) ผลเอ๊กซเรย์/CT Scan/MRI (กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก) สาเนา
บันทึกประจาวันตารวจ (กรณีถูกทาร้ายร่างกาย)
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยรำยได้ขณะเข้ำพักรักษำตัวในโรงพยำบำล เอกสาร
ประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน สาเนาใบเสร็จรับเงินและใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล
รับรองสาเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์ สาเนาบัตรประกันภัย สาเนา
บัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้ เอาประกันภัย
(บัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน)
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กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภำพ เอกสารประกอบด้วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน ใบรับรองแพทย์/รายงานแพทย์ สาเนาบัตรประกันภัย บันทึกประจาวัน
ของตารวจเกี่ยวกับคดีพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาประวัติการรักษาตั้งแต่เกิดเหตุ เอกสารรับรองความ
พิการพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ภาพถ่ายกรณีสูญเสียอวัยวะต้องเห็นใบหน้าผู้เอาประกันภัยพร้อมอวัยวะที่
สูญเสีย สาเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาหน้าแรกสมุดบัญชีของผู้เอา
ประกันภัย (บัญชีออมทรัพย์/กระแสรายวัน)
กรณี เ รี ยกร้องผลประโยชน์ก ำรเสี ยชี วิต เนื่องจำกอุบั ติ เ หตุ เอกสารประกอบด้ วย
แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมทดแทน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยพร้อมประทับตรา “ตาย”
สาเนาหนังสือรับรองการตายพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาใบมรณบัตรพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนา
รายงานชันสูตรพลิกศพพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง รายงานสถาบันนิติเวชศาสตร์/รายงานผลการตรวจปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือด บันทึกประจาวันของตารวจเกี่ยวกับคดีพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทะเบียนสมรส/ทะเบียน
หย่า สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ชดเชยโรคร้ำยแรง เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการ
เรียกร้องสินไหมทดแทน รายงานแพทย์ ประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา ผลการ
ตรวจชิ้นเนื้อ (TISSUE BIOPHY)/ผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)/ผลคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็ก (MRI)/ผลตรวจ
เลือดต่าง ๆ สาเนาบัตรประชาชน
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรสูญเสียหรือเสียหำยของกระเป๋ำเดินทำงและทรัพย์สิน
ส่วนตัวที่อยู่ภำยในกระเป๋ำเดินทำง เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) สาเนา E-Ticket ใบเสร็จรับเงินของ
กระเป๋าและทรัพย์สินภายในกระเป๋าที่สูญหาย หรือใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมกระเป๋าเดินทาง บันทึกประจาวันของ
ตารวจที่ระบุทรัพย์สินที่สูญหาย จดหมายรับรองจากสายการบิน/โรงแรม หลักฐานที่ได้รับการชดใช้ความสูญเสีย
หรือเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายการความเสียหาย
กรณี เ รี ย กร้ อ งผลประโยชน์ก ำรล่ ำ ช้ ำ ของกระเป๋ ำ เดิ น ทำง เอกสารประกอบด้ ว ย
แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน
(Boarding Pass) สาเนา E-Ticket ใบเสร็จรับเงินกรณีซื้อของใช้จาเป็น เอกสารยืนยันวันและเวลาที่รับกระเป๋า
เดินทางจากสนามบิน จดหมายรับรองจากสายการบิน/โรงแรม
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์กำรบอกเลิกกำรเดินทำงและลดจำนวนวันเดินทำง เอกสาร
ประกอบด้วย แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนา E-Ticket
ใบรับรองแพทย์ กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ (ผู้เอาประกันภัย/บุตร/บิดา/มารดา (ผู้เอาประกันภัย/คู่สมรส)) สาเนาใบ
มรณบัตร (ผู้เอาประกันภัย/บุตร/บิดา/มารดา (ผู้เอาประกันภัย/คู่สมรส)) หลักฐานที่ได้รับการชดใช้จากสายการ
บิน/บริษัททัวร์ กรณียกเลิกโดยสายการบิน สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) สาเนา E-Ticket
จดหมายรับรองจากสายการบิน/โรงแรม หลักฐานที่ได้รับการชดใช้จากสายการบิน/บริษัททัวร์
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กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ควำมรับผิดชอบต่อบุคคลภำยนอก
กรณีทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จดหมายยืนยันจากผู้ได้รับความเสียหาย รายงาน
แพทย์ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
กรณีทาให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์ม
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จดหมายยืนยันจากผู้ได้รับความเสียหาย
พร้อมทั้งระบุถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ใบเสร็จรับเงินสาหรับค่าซ่อมแซมหรือใบเสร็จรับเงินสาหรับ
ทรัพย์สินที่เสียหาย ในกรณีที่ต้องซื้อทรัพย์สินนั้นใหม่ บันทึกประจาวันของเจ้าหน้าที่ตารวจ
กรณีเรียกร้องผลประโยชน์ควำมล่ำช้ำของเที่ยวบิน เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์ม
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass)
สาเนา E-Ticket หนังสือรับรองจากสายการบิน
กรณี เ รียกร้องผลประโยชน์ก ำรจี้ เ ครื่องบิ น เอกสารประกอบด้วย แบบฟอร์มการ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ สาเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass)
สาเนา E-Ticket หนังสือรับรองจากสายการบิน
(2.3) ระยะเวลำพิจำรณำสินไหมทดแทน
(2.3.1) กรณีเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายได้ ภายใน 7 วันทาการ เมื่อบริษัท
ได้รับเอกสารครบถ้วน
(2.3.2) กรณีเรียกร้องเสียชีวิต ทุพพลภาพ โรคร้ายแรง และอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ
2.3.1) ภายใน 20 วัน เมื่อบริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
หมายเหตุ : ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเรียกร้องเพื่อให้บริษัทชดใช้ตามกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นไปตามข้อตกลงคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย ระยะเวลาที่กาหนดไว้อาจขยาย
ออกไปอีกได้ตามความจาเป็น แต่ทั้งนี้จะไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
(3) งำนสินไหมทดแทนอื่น ๆ
(3.1) ขั้นตอนกำรเรียกร้องสินไหมทดแทน
(3.1.1) การรับแจ้งเคลมหรือรับเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ช่องทางการรับ
แจ้งเคลม หรือรับเอกสารฯ มีดังนี้
(1) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 8888 กด 3 และกด 6 หรือหมายเลขโทรศัพท์
1620
(2) ติดต่อที่บริษัทฯ โดยตรง บมจ. กรุงเทพประกันภัย สานักงานใหญ่ ฝ่าย
สินไหมทดแทน (ชั้น 4) เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
(3) จัดส่งเอกสารได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
- ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่บริษัทฯ : บมจ. กรุงเทพประกันภัย ฝ่ายสินไหม
ทดแทน ชั้น 4 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- ทางโทรสาร : 0 2610 2128
(3.1.2) ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์เบื้องต้น
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(3.1.3) พิจารณาการเข้าสารวจภัย
(3.1.4) สารวจภัยโดยเจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
(3.1.5) สารวจภัยโดยบริษัทสารวจภัย
(3.1.6) บันทึกข้อมูลการรับแจ้งเคลมในระบบและเปิดเคลม
(3.2) เอกสำรที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
กรมธรรม์กำรขนส่งสินค้ำ
- การขนส่งระหว่างประเทศ (Import/Export) , การขนส่งภายในประเทศ (Inland)
เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย Bill of Lading/Air Way Bill Invoice
and Packing List หลักฐานแสดงความเสียหายของสินค้าจากผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรมธรรม์ ภาพถ่ายความ
เสียหาย ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผู้ขนส่ง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ความรับผิดของผู้ขนส่ง (Carries' Liability) เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย เอกสารแสดงราคาสินค้า
สาเนาทะเบียนรถ สาเนาใบขับขี่ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่
สาเนาบันทึกประจาวัน (ถ้ามี) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ควำมเสี่ยงภัยทุกชนิด เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจาก
ผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย/สูญหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/
ค่าอะไหล่ ภาพถ่ายความเสียหาย สาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดี เอกสารแสดงความรับผิด กรณีทรัพย์สิน
เสียหายโดยการกระทาของบุคคลภายนอก เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์อัคคีภัย กรมธรรม์พร้อมสรรพสำหรับเจ้ำบ้ำน เอกสารประกอบด้วย หนังสือ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอ
ราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับงำนวิศวกรรม เอกสารประกอบด้วย
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย Bill of Quantity
(BOQ) ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ที่ให้ควำมคุ้มครองเกี่ยวกับควำมรับผิดตำมกฎหมำย เอกสารประกอบด้วย
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสียหาย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอ
ราคาค่าซ่อม/ค่าอะไหล่ เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ควำมรับ ผิ ด ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ แพทย์ เอกสารประกอบด้ ว ย
หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เสียหาย ใบสรุปความเห็นของแพทย์ผู้ทาการรักษา หนังสือเรียกร้องค่าสินไหม
กรมธรรม์ความรับผิดผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เวชระเบียน ผลวิเคราะห์ เอกสารสรุปค่ายาและค่ารักษาพยาบาล
ใบเสร็จรับเงิน เอกสารจากโรงพยาบาล สรุปความเห็นในการรักษาของแพทย์ (Peer Review) เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยค้ำประกันเงินกู้ เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
จากผู้ให้กู้ ต้นฉบับสัญญาเงินกู้ระหว่างผู้ให้กู้และผู้กู้ ต้นฉบับสัญญาค้าประกันเงินกู้ระหว่างผูใ้ ห้กู้และผู้ค้าประกัน
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สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของผู้กู้ ผู้ค้าประกัน สาเนาหนังสือติดตามทวงถามจากผู้ให้กู้ถึงผู้
กู้ และผู้ค้าประกัน สาเนารายงานการประชุมของผู้ให้กู้เกี่ยวกับมติในการปลดออกจากสมาชิกของผู้ให้กู้ สาเนา
หนังสือลาออก ให้ออก ปลดออกของผู้ว่าจ้างกับผู้กู้ เอกสารแสดงการชาระค่างวด ทุนเรือนหุ้น เอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
กรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ เอกสารประกอบด้วย หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอา
ประกันภัย รายงานการเกิดเหตุ ภาพถ่ายความเสียหาย ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคา ค่าซ่อม/ค่าอะไหล่
เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
(3.3) ระยะเวลำพิจำรณำสินไหมทดแทน
(3.3.1) วิธีกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
(1) ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
(2) ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน ราคาประเมินของทรัพย์สิน
(3) ตรวจสอบสาเหตุความเสียหาย
(4) ตรวจสอบความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ : ความเสียหายส่วนแรก
(Deductible) ซากทรัพย์ (Salvage)
(3.3.2) ระยะเวลำกำรพิจำรณำชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
(1) ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วันทาการ หลังจากได้รับเอกสาร
ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
(2) กรณีเคลมที่มีความเสียหายเป็นมูลค่าสูงกว่า 30 ล้านบาท ซึ่งจะมีเอกสารที่
จะต้องตรวจสอบเป็นจานวนมากจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 30 วันทาการ หลังจากที่ได้รับ
เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอ
(3.3.3) กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำค่ำสินไหมทดแทน
(1) กรณี คุ้ ม ครองตามเงื่ อ นไขให้ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาพร้ อมแนบ
หนังสือตกลงให้ผู้เอาประกันภัยลงนาม
(2) กรณีไม่คุ้มครองตามเงื่อนไขให้ทาหนังสือชี้แจงเหตุผล
(3) กรณี คุ้ม ครองตามเงื่ อนไข จะแจ้ ง ผลการพิ จารณาภายใน 15 วั น ท าการ
หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน
(4) กรณีไม่คุ้มครอง จะแจ้งผลการพิจารณาภายใน 15 วันทาการ หลังจากได้
เสร็จสิ้นการเข้าตรวจสอบ หรือภายใน 15 วันทาการหลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน กรณีที่จะต้องใช้เอกสารหรือ
ข้อมูลของผู้เอาประกันภัยในการพิสูจน์ถึงสาเหตุของความเสียหาย
(3.3.4) กำรอนุมัติจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
(1) เมื่อได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานแสดงตนของผู้ลงนาม
(2) ระยะเวลาการอนุมัติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15
วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่
ครบถ้วน
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1.5.2 วิธีกำรติดต่อบริษทั และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อพิพำทหรือเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานในการทาหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เอา
ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เพื่อลดข้อพิพาท โดยศูนย์ควบคุมคุณภาพจะประสานงานกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณา และแจ้งผลกลับไปยังผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถติดต่อศูนย์ควบคุมคุณภาพที่หมายเลข
โทรศัพท์ 0 2285 8575-6

2. กรอบกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี และกระบวนกำรควบคุ ม ภำยในของบริ ษั ท รวมถึ ง รำยละเอี ย ดในกำร
ดำเนินกำรตำมกรอบและกระบวนกำรดังกล่ำว
2.1 กรอบกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส
ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยสาคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมั่น และถือปฏิบัติจน
เป็นวัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส
สามารถสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีนโยบายสนับสนุน
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร
ข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือ
การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตาม
เวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมี
สิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
หมวดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ส่วน
น้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การกาหนดมาตรการป้องกันกรณี ที่
กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การกาหนดให้
กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
หมวดกำรคำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ กาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง โดยคานึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อ ตกลงที่มีกับบริษัท การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมผลการดาเนินงานของ
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บริษัท การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ในการมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุ รกิจ โดยตรง เพื่ อให้ ผู้ เกี่ย วข้องมั่ น ใจว่ า การประกอบธุ รกิจ ของบริษั ท ฯ ได้ คานึ ง ถึง ปั จ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกาหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั นและการแจ้งเบาะแสในการกระทาผิด และคุ้มครองสิทธิของ
ผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ
หมวดกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ
เกี่ยวกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน ข้อมูลสาคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎ
บัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณสาหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท นโยบาย
ด้านต่าง ๆ และการจัดให้มีนักลงทุน สัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดาเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ
ผ่านทางสื่อต่าง ๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร บริษัทฯ มีการกาหนดคุณสมบัติกรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ กาหนดโครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระบวนการทางาน
กระบวนกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสาคัญของระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบัติงาน จึงได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอานาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบใน
การสอบทานและประเมินประสิทธิผล ตลอดจนความเพียงพอในการปกป้องสินทรัพย์ของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ โดยมีสานักตรวจสอบทาหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้
เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อกาหนดของกฎหมาย เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ทาการประเมินประสิทธิภาพและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การควบคุม ภาย
ในองค์กร (Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และระบบ
การติดตาม (Monitoring Activities) โดยกาหนดให้มีการประเมินในไตรมาส 4 ของทุกปี พร้อมทั้งนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในก่อนนาเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
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2.2 โครงสร้ำงองค์กรของบริษทั (ณ วันที่ 31 มกรำคม 2563)
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2.3 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท
2.3.1 คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานกรรมการ

2. นายกองเอก เปล่งศักดิ์

ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. นาย ช.นันท์
5. นายสิงห์

เพ็ชญไพศิษฏ์
ตังทัตสวัสดิ์

6. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

7. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ

ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

8. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

9. นางณินทิรา

โสภณพนิช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

10. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

11. นายยูกิฮิโกะ

อิชิคาวะ

กรรมการอิสระ (แต่งตั้งมีผลเมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

12. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร

(2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(2.1) พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดย่อย รวมถึงสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2.2) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร ผู้อานวยการใหญ่ และ
ผู้บริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว
(2.3) พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท
(2.4) พิ จ ารณาการลงทุ น และการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ เ กิ น วงเงิ น อนุ มั ติ ข อง
คณะกรรมการลงทุน
(2.5) พิจารณาการเข้าทารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการของบริษัทฯ
หรือเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน/การได้มาหรือจาหน่ายไป
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(2.6) พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป
(2.7) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(3.1) พิจารณากาหนดและอนุมัติทิศทาง นโยบาย วิสั ยทัศน์ กลยุทธ์ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่นา
เสนอโดยฝ่ายบริหาร และกากับดูแลให้บริษัทฯ คานึงถึงการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการรับความ
เสี่ยงที่เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงติดตามการดาเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
นโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3.2) พิจารณาอนุมัตินโยบายการกากับดูแลกิจการ กรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการ
บริหารความเสี่ยง รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทาง
การเงินของบริษัทฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น กรอบการ
บริหารการประกันภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและการกระทาคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาไปปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจาทุกปี
(3.3) กากับ ดู แลให้ บ ริษั ท ฯ มี การกาหนดนโยบายจ่ า ยค่า ตอบแทนกรรมการ ผู้ บ ริหารและ
พนักงาน โดยคานึงถึงความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ
(3.4) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
(3.5) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้มี
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
(3.6) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3.7) ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ จั ด ท ารายงาน (Management Letter) และ
ข้อคิ ด เห็ น จากผู้ บ ริ หารระดั บ สู ง เสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมถึง จั ด ให้ มี การประชุ ม ร่ ว มกัน ระหว่ า ง
คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
(3.8) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ เป็นประจาทุกปี รวมทั้งกากับดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
(3.9) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ
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(3.10) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และ
เปิดเผยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลาต่อสาธารณะและหน่วยงานกากับ ตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงาน
ประจาปี
(3.11) กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฏหมาย กฎและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(3.12) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับการดาเนิน ธุรกิจทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือ เครื่องมือที่ใช้ดูแล
ความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
(3.13) กากับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่สาคัญของบริษัทฯ และมีกระบวนการในการ
รายงานข้อมูล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
(3.14) กากับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยจัดให้บริษัทฯ มีขั้นตอน
หรือกระบวนการในการเสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ผิดหรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
(3.15) ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการ และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่
เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
(3.16) จัดให้มีช่องทางสาหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท ฯ เพื่อ
แจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนดต่อไป
(3.17) ดาเนินการอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ
2.3.2 คณะผู้บริหำร โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร จานวน 15 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
และรักษาการกรรมการผู้อานวยการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

2. นายอานนท์

วังวสุ

3. นายสุพฒ
ั น์

อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

4. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่และเลขานุการบริษัท
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(1) รายชื่อคณะผูบ้ ริหาร จานวน 15 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ (ต่อ)
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

5. นายจักรกริช

ชีวนันทพรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

6. นางสาวปวีณา

จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่

7. นายชวาล

โสภณพนิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อานวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)

8. นายสุชาติ

จิรายุวัฒน์

ผู้อานวยการ (เกณียณอายุมผี ลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

9. นายอารีย์

วันแอเลาะ

ผู้อานวยการ (เกณียณอายุมผี ลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

10. นางสาวลสา

โสภณพนิช

ผู้อานวยการ

11. หม่อมหลวงชลิตพงศ์

สนิทวงศ์

ผู้อานวยการ

12. นายปิติพงษ์

ชาวชายโขง

ผู้อานวยการ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

13. นายสราวุฏฐ์

ดีสมบูรณ์

ผู้อานวยการ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

14. นายยิ่งยศ

แสงชัย

ผู้อานวยการ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

15. นายวีระชัย

ศรีเพชระกุล

ผู้อานวยการ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563)

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร มีดังนี้
(2.1) พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ประจาปี นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
(2.2) รับผิดชอบดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายในการดาเนินธุรกิจ กรอบการ
บริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องคานึงถึงการ
สร้างมูลค่าในระยะยาวและการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(2.3) พิ จ ารณากลั่ น กรองการจั ด หาหรือจ าหน่า ยทรัพ ย์สิ นที่ สาคัญ ของบริษั ท ฯ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
(2.4) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ อย่างถูกต้องและ
ปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
(2.5) กากับ ดู แลให้ มี การปฏิบั ติ ต ามนโยบายการกากับ ดู แลกิจ การของบริษั ท ฯ รวมถึง การ
ประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
(2.6) รายงานข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
และผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ บ ริหารต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อย่ า งถูกต้ อง เพี ย งพอ และทั น เวลา เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(2.7) กาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาและหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
อย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการกากับ ควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
(2.8) ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง โดยดูแลและควบคุมความเสี่ยงฃอง
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้ แก่พนักงานทุกคน
เกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง
(2.9) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี โดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
(2.10) ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนั กงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่คณะกรรมการบริษั ท ฯ
พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ให้บริษัทฯ
(2.11) รับผิดชอบและทาให้มั่นใจว่า การรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์ รวมและการ
ประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นยา ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
(2.12) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
2.4 คณะกรรมกำรชุดย่อย
2.4.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์

ประกาศเภสัช

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวพจนีย์

ธนวรานิช

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นาย ช.นันท์

เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
(2.1) สอบทานให้ บริษั ทฯ มี รายงานทางการเงินที่ มีความสมบูรณ์ ถูกต้ อง เชื่ อถือได้ มี การ
เปิดเผยข้อมูลที่สาคัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
(2.2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบ
การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และรัดกุม
ตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึงกาหนดอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็น
อิ ส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ กจ้ า ง
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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(2.3) สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
(2.6) ให้ ข้ อ เสนอแนะแก่ ฝ่ า ยบริ ห ารเพื่ อ การก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่า มีรายการหรือการ
กระทาดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
(2.7) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่า งน้ อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(2.8) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
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(2.9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2.4.2 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายสุพฒ
ั น์

อยู่คงพันธุ์

รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายอานนท์

วังวสุ

กรรมการ

4. นางศรีจิตรา
5. นายโสรัตน์

ประโมจนีย์
วงศ์อนันต์กิจ

กรรมการ
กรรมการ

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้
(2.1) กาหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
เงิ น กองทุ น ชื่ อเสี ย ง หรือการด ารงอยู่ ของบริษั ท อย่ า งน้ อยตามที่ กฎหมายกาหนด รวมถึง ทบทวนรายงาน
การบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุติ
(2.2) กากับ ดูแลและสนับสนุนให้มีการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
(2.3) ประเมิ น ความเพี ย งพอของมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย ง รวมถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
(2.4) จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง รวมถึงความคืบหน้าในการบริหารความ
เสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กรตามที่กาหนดไว้ และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
(2.5) สนับสนุนการดาเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ทั่วทั้ง
องค์กร เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง
องค์กร
(2.6) จัดเตรียมแผนและมาตรการจัดการเพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน
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2.4.3 คณะกรรมกำรลงทุน โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดงั นี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการลงทุน จานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายชัย

โสภณพนิช

ประธานคณะกรรมการลงทุน

2. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการ

3. ดร.อภิสิทธิ์

อนันตนาถรัตน

กรรมการ

4. นางศรีจิตรา

ประโมจนีย์

กรรมการ

5. นายเอกมล

อังค์วัฒนะ

กรรมการและเลขานุการ

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน มีดังนี้
(2.1) กาหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตาม
สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคานึงถึงความเสี่ยงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(2.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทฯ
(2.3) พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800
ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง ให้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
(2.4) กากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
(2.5) สอบทานและปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการลงทุ น เพื่ อ ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนแปลงไป
(2.6) ทาหน้าที่กากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่นอีกหน้าที่หนึ่ง โดยกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการลงทุน
2.4.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มี
ดังนี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา จานวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายสิงห์

ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

2. นายสุวรรณ

แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
4. นายวีระศักดิ์

กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีดังนี้
(2.1) ดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
(2.2) สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนา
เสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ
(2.3) พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่
ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
(2.4) ดูแลและกาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ของคณะกรรมการ ประธาน
คณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
(2.5) ดูแลให้มีแผนสืบทอดตาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่
2.4.5 คณะกรรมกำรธรรมำภิบำล โดยรายชื่อ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้
(1) รายชื่อคณะกรรมการธรรมาภิบาล จานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายวีระศักดิ์

สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

2. นางณินทิรา

โสภณพนิช

กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

3. นายพนัส

ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

(2) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล มีดังนี้
(2.1) พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
(2.2) พิจารณากาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกาหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดาเนิน
ธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(2.3) ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
(2.4) รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
2.5 กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และผู้บริหำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการดูแลสัดส่วน จานวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยทาหน้าที่
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะ
ผู้บริหาร และผู้อานวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่น ๆ พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือ
หุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
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2.5.1 กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษั ทฯ
ดังนี้
(1) คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(2) กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
(3) การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระทาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลงคะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียงข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
(4) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
(5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
สาหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจาก
การครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
กรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่
เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ
อย่ า งเท่ า เที ย มกัน บริษั ท ฯ จึ ง ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถือหุ้ น มี สิท ธิ เสนอชื่อบุ คคลที่มี ความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของ
ทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
2.5.2 กระบวนกำรสรรหำผู้บริหำร
ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดารงตาแหน่งเป็น
ผู้ บ ริหารระดั บ สู ง ของบริษั ท ฯ เพื่ อปฏิบั ติ หน้ า ที่ และด าเนิ น กิจ การงานของบริษั ท ฯ ให้ บ รรลุ เป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ได้ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
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2.6 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Remuneration policy)
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา ทาหน้าที่พิจารณาโดยคานึงถึงขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
อีกครั้งหนึ่ง
ส าหรับ นโยบายการจ่ า ยค่า ตอบแทนผู้ บ ริหาร คณะกรรมการกาหนดค่า ตอบแทนและสรรหาได้
พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหารเป็นประจาทุกปี รวมถึงพิจารณาผลการดาเนินงานของบริษัทฯ มี
การเติบโตที่ดีในปัจจัยต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) และกำรบริหำรสินทรัพย์ และ
หนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
3.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) กำรจัดทำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Policies)
บริษัทฯ ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจ
พร้อมนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทฯ บรรลุ
วั ต ถุป ระสงค์และเป้าหมายเชิงกลยุ ทธ์ภายใต้ ระดับความเสี่ย งที่ย อมรับได้ นอกจากนี้ บริษั ท ฯ ยั ง ได้กาหนด
นโยบายการรั บ ประกั น ภั ย นโยบายประกั น ภั ย ต่ อ นโยบายการลงทุ น และประกอบธุ ร กิ จ อื่ น และคู่ มื อ การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานตามระบบบริหารคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
(2) กำรกำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจหรือแผนกลยุทธ์ของบริษัท และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงความเสี่ยงจากการรับประกันภัยและขีดจากัดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้กาหนดความเสี่ยง ดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับเบี่ยงเบนของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แยกตามกิจกรรมหลัก
ของบริษัทฯ และประเภทความเสี่ยง รวมถึงได้สื่อสารความเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ไปยังทุกหน่วยงาน นอกจากนี้บริษัทฯ กาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาทุกไตรมาส หากกิจกรรมใดของบริษัทฯ ผลประเมินความเสี่ยงเกินกว่าระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จะนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) กำรระบุควำมเสี่ยงและแหล่งที่มำ (Risk Exposure and Identification)
บริษัทฯ ได้ระบุความเสี่ยงและแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่ อาจส่งผลกระทบด้านการเงิน และ
ด้านอื่น ๆ รวมถึงทบทวนความเสี่ยงเหล่านี้เป็นประจาทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง นอกจากนี้ยังได้ประเมินความเชื่อมโยงของความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก การประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจประเมินเป็นมูลค่าได้ยาก และได้กาหนดมาตรการหรือแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึง
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รายงานประสิทธิภาพของมาตรการหรือแผนงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะผู้บริหาร เป็น
ประจาทุกไตรมาส
(4) เงิ น กองทุ น ที่ ต้ อ งด ำรงไว้ แ ละกำรบริ ห ำรเงิ น กองทุ น ( Capital Requirement and
Management)
บริษัทฯ ได้คานวนเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงตามกรอบที่สานักงาน คปภ. กาหนดไว้ โดย
บริษัทฯ ได้กากับดูแลเงินกองทุนให้มีความเพียงพอและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นอกจากนี้
บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาแบบจาลองการดารงเงินกองทุนทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Capital)
(5) กำรทดสอบภำวะวิกฤต (Stress Testing)
บริษัทฯ ได้ทดสอบภาวะวิกฤต โดยการกาหนดสถานการณ์ทดสอบร่วมกับสานักงาน คปภ.
และทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) และการประเมินความเสี่ยงและ
ความมั่นคงทางการเงิน (ORSA) โดยกาหนดสถานการณ์อย่างน้อย 6 สถานการณ์ตามที่ประกาศกาหนด และ
ทดสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาอนุมัติผลการทดสอบ
(6) กำรประเมินควำมมั่นคงทำงกำรเงิน (Solvency Assessment)
บริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกรอบการดารงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยงที่สานักงาน คปภ. กาหนด จัดทาการทดสอบภาวะวิกฤต และได้จัดทาแผนการบริหารจัดการ
เงินกองทุน ซึ่งได้นากลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมในการประกอบธุรกิจมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนการบริหารจัดการเงินกองทุน
(7) กำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Monitoring)
บริ ษั ท ฯ ติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยพิ จ ารณาจากระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Measurement) และผลการวัดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง โดยส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กรติดตามและวัดผลการ
ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานสถานะความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงโดยรวม การเปลี่ยนแปลง
ของกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะผู้บริหารทราบเป็น
ประจาทุกไตรมาส
(8) กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Reporting)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงติดตามสถานะความเสี่ยงและความคืบหน้าในการบริหาร
ความเสี่ ย ง พร้อมทั้ ง รายงานผลการบริหารความเสี่ ย งหลั ก การเปลี่ ย นแปลงของความเสี่ ย งโดยรวม การ
เปลี่ยนแปลงของกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และแผนธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็น
ประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดส่งกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และ
แผนธุรกิจ ให้กับสานักงาน คปภ. ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
บริษัทฯ ได้กาหนดความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยงทั้งระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน
พร้อมกาหนดระยะเวลาการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง หากมีความเสี่ยงใดที่ผลประเมินเกินกว่าระดับที่
ยอมรับได้ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะสอบหาสาเหตุและกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ดังนี้
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(8.1) ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กรรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความ
เสี่ยงที่นาเสนอ
(8.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อมาตรการจัดการความเสี่ยงที่นาเสนอ
สาหรับการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามลาดับขั้นเป็นประจาทุกไตรมาสนั้น เพื่อรับ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นวงจรตอบ
กลับที่ฝังในกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
3.2 กำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management : ALM)
ในการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินนั้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงิน
คลัง และพันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสภาพคล่องสูงสารองไว้สาหรับค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
โดยกาหนดให้เงินฝากหรือพันธบัตรระยะสั้นทยอยครบกาหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงิน
ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่าง ๆ ที่วางไว้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยัง
จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

ปี 2562
รำคำบัญชี

ปี 2561

รำคำประเมิน

รำคำบัญชี

รำคำประเมิน

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

46,370.7

48,373.1

49,753.7

52,396.2

25,620.3

25,475.0

22,237.8

22,616.3

26,304.0

22,324.0

25,744.8

21,246.8

หนี้สินตามสัญญาประกันภัย

15,609.5

15,135.1

14,735.6

14,987.3

หมำยเหตุ

- ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อ
วัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมี
ความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
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4. ควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัยที่สำมำรถคำดกำรณ์ได้และมีนัยสำคัญอันอำจมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินของ
บริษัท กำรบริหำรจัดกำรประกันภัยต่อ ควำมเชื่อมโยงของเงินกองทุนและควำมเสี่ยงจำกกำรรับประกันภัย และ
กำรกระจุกตัวจำกกำรรับประกันภัย
กระบวนการในการคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และ Risk exposure นั้น บริษัทฯ จะ
ค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริง (Material facts) ของงานที่จะรับประกันภัย โดยพิจารณาถึงภัยที่อาจเกิดขึ้น (Perils)
สภาวะความเสี่ยงภัย (Hazard) ตลอดจนระบบการป้องกันภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน
โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้า และการลงพื้นที่สารวจภัย
นอกจากนี้บริษัทฯ จะพิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเคลม (Frequency) และมูลค่าความเสียหายในแต่
ละครั้ง (Severity) เพื่อกาหนดนโยบายการเก็บ Deductible และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณา
มูลค่าความเสียหายสูงสุดที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการเกิดภัยแต่ละครั้ง (Probable Maximum Loss) เทียบกับมูลค่า
ทุนประกันภัยทั้งหมด เพื่อพิจารณาสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อที่เหมาะสม
บริษัทฯ สามารถรับความเสี่ยงภัยสูงสุดได้ไม่เกิน 10% ของเงินกองทุนในการรับประกันภัยทุกประเภท
ต่อ 1 ภัย แต่ส่วนใหญ่จะเก็บความเสี่ยงภัยไว้เพียง 0.5% ถึง 2.5% ต่อ 1 ภัย โดยจะเก็บความเสี่ยงภัยภายใต้
Retention ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และปริมาณความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรจะรับได้ อีกทั้งต้องทาการจัดสรร
ประกันภัยต่อให้ครบถ้วนและเพียงพอภายใต้ต้นทุนการดาเนินงานที่เหมาะสม และการดารงเงินกองทุนอย่าง
เพียงพอต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกลยุทธ์การประกันภัยต่อต้องตอบสนองต่อนโยบายการรับประกันภัยและ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความสี่ยงและแผนธุรกิจ
ในส่ ว นของการจั ดท าสัญ ญาประกันภัย ต่อ จะมี การพิ จ ารณาว่ า ขอบเขตการจั ด หา Treaty Limit
สามารถครอบคลุมได้ประมาณ 95% ของทุนประกันภัยทั้งหมด ในส่วนของความเพียงพอต่อความเสียหายขนาด
ใหญ่จากผู้เอาประกันภัยรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เกิดจากเหตุการณ์มหันตภัย บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาและ
ประมวลผลข้อมูลแล้วพบว่า บริษัทฯ มีการจัดหาประกันภัยต่อสาหรับส่วนรับเสี่ยงภัยไว้เองเพียงพอ จากการจัด
สั ญ ญาประกัน ภัย ต่ อแบบเป็ น สั ด ส่ ว น (Proportional Treaty) และแบบไม่ เป็ น สั ด ส่ ว น (Non-Proportional
Treaty)
บริษัทฯ มีการบริหารการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ โดยการคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่ออย่าง
เคร่งครัด และกระจายอย่างเหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง ส่วนการวิเคราะห์การกระจุกตัวของความเสี่ยงภัย
บริษัทฯ จะมีการควบคุมความเสี่ยงภัย (Risk Accumulation) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อการจัดสัญญา และอยู่
ภายใต้ XOL Protection อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการจัดทาสรุปภาพรวมของความเสี่ยงภัยสะสมตามลักษณะภัยกับ
สัญญาทุกประเภท
สาหรับเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับประกันภัย ถ้าเป็นบริษัทประกันภัยในประเทศ จะพิจารณาจาก CAR
Ratio ตามค่ามาตรฐานที่สานักงาน คปภ. กาหนด หากเป็นบริษัทประกันภัยต่างประเทศ จะพิจารณาจากความ
มั่นคงทางการเงิน จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล เช่น S&P, AM Best โดย Rating จะต้องไม่ต่า
กว่ า A- และมี การกาหนดเงื่ อนไข Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination ซึ่ ง ท าให้
บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อได้ในกรณีที่ Rating ของผู้รับประกันภัยต่อรายนั้นลดต่าลง
กว่าที่บริษัทกาหนดไว้
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

จำนวน

สารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ

5,652.3

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ

357.4

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ

36.1

5. มูลค่ำ วิธีกำร และสมมติฐำนในกำรประเมินหนี้สินจำกสัญญำประกันภัย
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย ประกอบด้วย สารองค่าสินไหมทดแทน และสารองเบี้ยประกันภัย
(ก) สารองค่าสินไหมทดแทน
สารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งคาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตาม
จานวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จานวนประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุด
จะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการสารองค่าสินไหมทดแทนคานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยคานวณ
จากประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสาหรับความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นแล้ วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน จานวนประมาณการสารอง
ค่าสินไหมทดแทนที่คานวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือ สารองความเสียหายที่
เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) สารองเบี้ยประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จานวนที่สูงกว่าระหว่างสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และ
สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของสารองความ
เสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับสารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่
สิ้ น สุ ด สู ง กว่ า ส ารองเบี้ ย ประกัน ภัย ที่ ยั ง ไม่ ถือเป็ น รายได้ บริษั ท ฯ จะรับ รู้ส่ ว นต่ า งเพิ่ ม เติ ม และแสดงส ารอง
เบี้ยประกันภัยเท่ากับ จานวนสารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ สารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจาก
ปีก่อน ถูกรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
(1) สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ ซึ่งคานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอา
ประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้
- การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและ
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
การประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
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- การประกันภัยขนส่งเฉพาะเทีย่ ว การประกัน
อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่
เกิน 6 เดือน

- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่
กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครองตลอด
ระยะเวลาทีบ่ ริษัทยังคงให้ความคุ้มครองแก่
ผู้เอาประกันภัย
- การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่
วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังคงให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย
สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เอาประกันภัยต่อคานวณจากเบี้ยประกันภัยจ่าย
จากการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงที่ได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้
บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
(2) สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
สารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจานวนเงินที่บริษัทฯ จัดสารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสาหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งคานวณโดย
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

ปี 2562

รำคำบัญชี รำคำประเมิน รำคำบัญชี รำคำประเมิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
- สารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(Premium liabilities)
- สารองค่าสินไหมทดแทน (Claim liabilities)
หมำยเหตุ

ปี 2561

9,978.4

8,664.7

8,275.8

7,162.0

5,631.2

6,470.3

6,459.8

7,825.3

- ราคาบัญชี หมายถึง มลู ค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ประเมนิ ตามมาตรฐานการบัญชี มวี ัตถุประสงค์
หลั ก เพื่ อให้นัก ลงทุ น ผู้วิ เคราะห์ท างการเง นิ เข้ า ใจถึ ง มลู ค่า ทางเศรษฐศาสตร์ข องหนี้ ส ิน จากสัญญา
ประกัน ภัยที่เปน็ ที่ย อมรับ ตามหลัก การทางบญ
ั ชใี นประเทศไทย ซึ่ง มลู ค่า ด ังกล่า วจะต้องผ่า นการ
รับรองจากผู้สอบบญ
ั ชีรับอนุญาตแล้ว
- ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สนิ ของบริษัทประกันวินาศ
ภัย เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างครบถ้วนแก่ผู้เอาประกันภัย
ซึ่งจะต้องประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนตามหลั กการทาง
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คณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับการยอมรับ สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินจะต้องสอดคล้องกับประสบการณ์
จริงหรือในกรณีที่บริษัทมีข้อมูลไม่เพียงพออาจอ้างอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้
เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกันภัยของบริษัทนั้น นอกจากนี้ มูลค่าสารองประกันภัย
ดังกล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อความผันผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึ่งให้เป็นไปตามที่
สานักงาน คปภ. กาหนด
ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนี้สินจากสัญญาประกันภัยอาจมีความแตกต่างระหว่าง
ราคาบัญชีและราคาประเมินของอย่างมีนัยสาคัญ อันเนื่องมาจากวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่
กล่าวไว้ข้างต้น ทั้งนี้ผู้ที่จะนาข้อมูลไปใช้ควรศึกษาและทาความเข้าใจถึงวัตถปุ ระสงค์แนวทางการประเมินราคาหนี้สินจาก
สัญญาประกันภัยทั้งสองให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ

6. กำรลงทุนของบริษัท
ธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น นอกจากต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงแล้ว ยังต้องมีการลงทุนที่เติบโต
เพื่อให้มีมูลค่าเพียงพอต่อหนี้สิน และภาระผูกพันต่าง ๆ อันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นเป็นประจาและค่าใช้จ่ายที่ มากกว่า ภาวะปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงให้ความสาคัญกับการลงทุนให้มีลักษณะสอดคล้องกับหนี้สินและภาระผูกพันดังกล่าว โดยคานึงถึง
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk) และความ
เสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration risk) ซึ่งก่อให้เกิดความสมดุล และเหมาะสมระหว่างหลักความมั่นคง
ปลอดภั ย ของเงิ น ลงทุ น (Preservation of principal) และการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ของเงิ น ลงทุ น ในระยะยาว
(Long-term sustainable capital appreciation)
การพิจารณาลงทุนจะผ่านกระบวนการวิเคราะห์และนาเสนอเป็นลาดับขั้น ผ่านการพิจารณาและตัดสินใจ
โดยบุ ค ลากรที่ มี คุณ สมบั ติ ต ามที่ ส านั กงาน คปภ. กาหนด รวมถึง มี ระบบงานที่ ดี รองรับ และติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานในการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย และได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุ น บริษัทฯ ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณให้มีรำยละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน

ปี 2562

ปี 2561

รำคำบัญชี
11,319.3

รำคำประเมิน
11,319.3

รำคำบัญชี
6,266.4

รำคำประเมิน
6,266.4

4,658.9

4,658.9

6,552.3

6,552.3

27,026.0

29,074.8

32,779.5

35,450.2

หน่วยลงทุน

2,052.3

2,052.3

2,711.9

2,711.9

เงินให้กู้ยืม, เงินให้เช่าซื้อรถ
และให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
ใบสาคัญแสดงสิทธิการซื้อหุ้น
หุ้นกู้ หน่วยลงทุน

1,313.7

1,267.3

1,440.4

1,412.2

0.6

0.6

3.2

3.2

ตราสารอนุพนั ธุ์

-

-

-

-

เงินลงทุนอื่น

-

-

-

-

46,370.8

48,373.2

49,753.7

52,396.2

เงินฝากสถาบันการเงิน และ
บัตรเงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ (พันธบัตร, หุ้นกู้,
ตั๋วสัญญาใช้เงิน, ตั๋วแลกเงิน,
หุ้นกู้แปลงสภาพ และ
สลากออมทรัพย์)
ตราสารทุน ไม่รวมเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

รวมสินทรัพย์ลงทุน

หมำยเหตุ - ราคาบัญชี หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพย์และหนี้สินที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการกากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัยและเพื่อให้มั่นใจว่า
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

34

7. ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ประกันภัย รวมถึงผลกำรวิเครำะห์และอัตรำส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 21.3 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยในปีนี้การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด คือ การประกันภัยทางทะเล
และการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 38.6 และร้อยละ 30.5 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกาไร 2,242.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็น
จานวน 309.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีอัตราส่วนความเสียหายจากการรับ
ประกันภัย เท่ากับร้อยละ 54.1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน
กาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,624.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.3 เมื่อรวมกับผล
กาไรจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จายในการดาเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นกาไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.02 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกาไรสุ ทธิ
2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็นกาไรสุทธิต่อหุ้น 23.02 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561
ซึ่งมีกาไรต่อหุ้นเท่ากับ 22.61 บาท
การจัดสรรเงินปันผลในปี 2562 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 บาทต่อ
หุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้นละ 9 บาท สาหรับงวดสุดท้ายของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรร
เงินปันผล หุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายในปี 2562 อัตราหุ้นละ 14 บาทเท่ากับปี 2561 (การพิจารณาจ่ายปันผลครั้ง
สุดท้ายประจาปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563)
ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 57,327.1
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญ คือ เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 8,348.9 ล้านบาท เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดเพิ่มขึ้น 5,316.3 ล้านบาท
และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิลดลง 448.4 ล้านบาท
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 26,304.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 559.1
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 รายการสาคัญที่เปลี่ยนแปลง คือ หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลง 1,247.7 ล้านบาท
หนี้ สิ น จากสั ญ ญาประกั น ภั ย เพิ่ ม ขึ้ น 873.9 ล้ า นบาท เจ้ า หนี้ บ ริ ษั ท ประกั น ภั ย ต่ อ เพิ่ ม ขึ้ น 374.8 ล้ า นบาท
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 329.7 ล้านบาท และหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 260.8 ล้านบาท
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.1 จากปี 2561 ที่มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท รายการที่สาคัญ คือ องค์ประกอบอื่นของส่วน
ของเจ้าของลดลง 4,673.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 กาไรสะสมจัดสรรแล้ว -สารองอื่นเพิ่มขึ้น 3,900.0 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 125.8 และกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 3,079.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.2
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้เป็นอย่ำงน้อย
หน่วย : ล้านบาท
รำยกำร

2562

2561

เบี้ยประกันภัยรับรวม

21,008.9

17,326.2

เบี้ยประกันภัยที่ถอื เป็นรายได้ (สุทธิ)

13,183.6

11,300.3

รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่น

2,967.1

2,542.8

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

2,451.3

2,406.8

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ (ร้อยละ)
อัตรำส่วน

2562

2561

อัตราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio)

54.07

49.42

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจประกันภัย (Expense Ratio)

37.12

37.59

อัตราส่วนรวม (Combined Ratio)

91.19

87.01

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

78.90

61.00

7.44

6.87

851.90

800.30

อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ( Return on Equity)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) ตามเกณฑ์ คปภ.*

* อัตราส่วนดังกล่าว คานวณจากสินทรัพย์สภาพคล่องของกิจการ หารด้วย สารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหม
ทดแทนค้างจ่ายทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.

8. ควำมเพียงพอของเงินกองทุน
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุน โดยพิจารณาจากแผนกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ ที่เน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยังคงความแข็งแกร่งทางการเงิน ดังนั้น เป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่
จะทาให้เงินกองทุนเพิ่มขึ้น คือ การเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวม กาไรสุทธิจากการรับประกันภัย และกาไร
สุทธิจากการลงทุน บริษัทฯ จึงได้ กาหนดกระบวนการบริหารจัดการเงิ นกองทุน เพื่อให้เงินกองทุนเติบโตอย่าง
มั่นคงและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และไม่ต่ากว่าระดับเงินกองทุนที่สานักงาน คปภ. กาหนด โดยได้
กาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเงินกองทุนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็น
ประจาทุกไตรมาส
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน แล้วพบว่า เงินกองทุนของบริษัทฯ มีความ
เพียงพอและสอดคล้องกับสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ (risk profile) กล่าวคือ ความความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ
ที่มีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน คือ ความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยและความเสี่ยงด้านการ
ลงทุ น ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นต่ า ง ๆ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ
เงินกองทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
8.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรับประกันภัย
บริษัทฯ ได้กาหนดนโยบายการรับประกันภัย โดยพิจารณารับประกันภัยตามความเสี่ยงภัย กาหนด
เงื่อนไขความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และความรับผิดชอบส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
จั ด ท าระบบควบคุ ม การสะสมของภั ย น้ าท่ ว มแยกตามพื้ น ที่ จั ด ท า Facultative Reinsurance ในสั ด ส่ ว นที่
เหมาะสม และจัดทา Risk Survey ประกอบการพิจารณา ซึ่งนโยบายการรับประกันภัย บริษัทฯ ได้ทบทวนและ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายประกันภัยต่ อ โดยกาหนดแนวทางในการบริหารและ
ควบคุมการจัดประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ มีการทาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกินไว้ กาหนดสัดส่วน
ผู้รับประกันภัยต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ให้เกินกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กาหนดระดับความ
เสี่ยงสูงสุดที่ยอมรับได้และจานวนเงินสูงสุดในการรับความเสี่ยงภัยไว้เอง กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกและประเมิน
ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ต่ อ ซึ่ ง นโยบายประกั น ภั ย ต่ อ บริ ษั ท ฯ ได้ ท บทวนและน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
8.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน
บริษัทฯ ได้กาหนดกรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน
และกากับดูแลการประกอบธุรกิจอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน คปภ. กาหนด สาหรับการบริหารจัด
การเงินลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสาคัญกับการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย และกระจายการ
ลงทุ น ตามระยะเวลา นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ตระหนั ก ถึ ง ความมั่ น คงปลอดภั ย ของเงิ น ลงทุ น จึ ง ได้ ติ ด ตาม
สถานการณ์ในตลาดเงินและตลาดทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรอบนโยบายการลงทุน บริษัทฯ ได้ทบทวนและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเป็นประจาทุกปี
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ทั้งนี้สำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ให้มีรำยละเอียดดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

รำยกำร

2562

สินทรัพย์รวม

2561
59,683.8

63,890.6

15,135.1

14,987.3

- หนี้สินอื่น

7,188.9

6,259.5

ส่วนของเจ้าของ

37,359.8

42,643.8

218.2

236.7

เงินกองทุนที่สามารถนามาใช้ได้ทั้งหมด

36,606.4

42,319.1

เงินกองทุนที่ต้องดารงตามกฎหมาย

16,773.8

17,879.6

หนี้สินรวม
- หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

หมำยเหตุ

- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภท
และชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัท
ประกันวินาศภัย กาหนดให้นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จ ำเป็นในการกากับดูแลบริษัทที่มี
อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ากว่าอัตราที่กาหนดไว้ ดังนี้
ปี 2562 ไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบ ปี 2561 ไม่ต่ากว่าอัตราร้อยละหนี่งร้อยสี่สิบ
- เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
- รายการข้างต้นคานวณโดยใช้ราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันภัยวินาศภัย

9. งบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินสำหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมำที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดง
ควำมเห็นแล้ว
งบการเงิน ประจาปี 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ได้มีการนาข้อมูลขึ้นบน website ของบริษัทฯ
แล้ว โดยสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่
http://www.bangkokinsurance.com/investor_file/Financial-Statement/th/finance_bki_2562_T4.pdf
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