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จุดเด่น

2562 2561
การเปลี่ยนแปลง

%

ในรอบสิ้นปี

เบี้ยประกันภัยรับ 21,008,919 17,326,215 21.3 

กำาไรจากการรับประกันภัย 2,242,242 2,551,762 (12.1)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,078,263 1,080,794 (0.2)

ต้นทุนทางการเงิน 2,553 3,266 (21.8)

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161,426 1,467,702 (20.9)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624,531 1,317,632 23.3 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,785,957 2,785,334 0.0 

ภาษีเงินได้ 334,676 378,526 (11.6)

กำาไรสุทธิ 2,451,281 2,406,808 1.8 

เมื่อวันสิ้นปี

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 9,978,382 8,275,770 20.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,023,097 34,875,364 (11.0)

เทียบเป็นรายหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 22.61 1.8 

จำานวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน -

เงินปันผล 14.00 14.00 -

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 291.38 327.56 (11.0)

ช่วงราคาสูงสุดต่ำาสุดในตลาดหลักทรัพย์ 338-293 392-327 -

ราคาปิด 295 329 (10.3)

  

(พันบาท)

(บาท)
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ความภาคภูมิใจ ปี 2562

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ดำาเนิน 

ธุรกิจประกันวินาศภัยมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 73  

โดยตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการให้บริการ 

ที่มีคุณภาพและพัฒนาคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ให้ประโยชน์

สูงสุดแก่ลูกค้าและคู่ค้า ทำาให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพจาก

องค์กรชั้นนำาทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอด 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจอย่างมี

มาตรฐาน พร้อมนำานวตักรรมอันทนัสมัยมาใช้ เพือ่เพิม่การบริการ

ทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ยิง่ข้ึน ซึง่ทำาใหบ้ริษทัฯ 

ได้รับความภาคภูมิใจกับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ ดังนี้ 

รางวัลเกียรติยศ
 รางวัล Best Non-Life Insurance Company-Thailand 

2019 และรางวัล Best Customer Service Provider-Insurance- 

Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019  

จดัโดย International Finance Magazine (IFM) จากการทีบ่ริษทัฯ 

เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการ 

ดำาเนินกิจการที่มีฐานะการเงินที่ม่ันคงและแข็งแกร่ง มีระบบ 

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับการให้บริการ 

ทีมี่คุณภาพแก่ลกูค้า ไมห่ยดุน่ิงท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 

การบริการท่ีสามารถตอบโจทย์ทกุความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดรั้บ

ความพึงพอใจมากที่สุด

 รางวัล Domestic General Insurer of the Year-Thailand 

จากงาน The Insurance Asia Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร 

Insurance Asia โดยกรุงเทพประกนัภยัเปน็บริษทัประกันวนิาศภัย

เพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ด้วยศักยภาพของการเป็น

บริษัทประกันวินาศภัยในภูมิภาคเอเชียที่มีฐานะการเงินที่ม่ันคง

และแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการและการดำาเนินงานอย่าง 

มปีระสทิธิภาพและทนัสมยั ใสใ่จดแูลลกูคา้ดว้ยคณุภาพการบริการ 

ที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งยังยึดมั่นการบริหารจัดการตาม 

หลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 รางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ดเีดน่ (The Social Responsibility and Environmental Awareness 

Awards) จากงานประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s  

Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจำาปี 2562 จัดโดยรายการ Celeb 

Club คลับคนดัง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับบริษัท 

ณ. ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จำากัด และบริษัทในเครือ จากการที่

กรุงเทพประกนัภัยเปน็บริษทัประกนัวนิาศภยัทีใ่หค้วามสำาคัญและ

ให้ความใส่ใจดูแลสังคม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 

ตา่งๆ ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มมาอยา่งตอ่เน่ืองยาวนาน เพือ่ให้

คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

4



การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินจาก 

Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงิน 

ช้ันนำาของโลก ในระดบั A- (Stable) ณ วนัที ่22 พฤศจกิายน 2562 

ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเปน็บริษทัช้ันนำาในธุรกจิประกันวนิาศภยั 

ท่ีมีความสามารถทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการท่ีดี มีเงินกองทุน 

และสินทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่ใน

ระดับที่น่าพอใจ

สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor's 22 พฤศจิกายน 2562

Financial Strength Rating - Local Currency A- (Strong)

Issuer Credit Rating - Local Currency A- (Strong)

Outlook Stable

A.M. Best     24 พฤษภาคม 2562

Financial Strength Rating A- (Excellent)

Financial Strength Rating Outlook Stable

Issuer Credit Rating a- (Excellent)

Issuer Credit Rating Outlook Stable

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ยังได้รับ

การจดัอนัดบั Financial Strength Rating ในระดบั A- (Excellent) 

และ Issuer Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company 

อีกหน่ึงสถาบันการจัดอันดับทางการเงินช้ันนำาของโลก ตอกย้ำา

ถึงสถานะความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพ

ทางการเงิน และความเป็นบริษัทชั้นนำาในธุรกิจประกันวินาศภัย

ของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขันและมีระบบ 

การบริหารจัดการที่ดี
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สารจากประธานกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช
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 ธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2562 ขยายตัวลดลงจากปีก่อนหน้า ผลกระทบจากปัญหาหลายๆ ด้าน เช่น จากการแข่งขันด้านราคา 

ทีท่ำาใหอ้ตัราเบีย้ประกนัภยัอยูใ่นระดบัต่ำา ภาวะเศรษฐกิจไทยทีช่ะลอตัวโดยการสง่ออกไทยหดตวัมากในปน้ีี เน่ืองจากเศรษฐกจิประเทศคู่คา้ 

และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ส่งผลให้ 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐมีความล่าช้ากว่ากำาหนดการที่ต้ังไว้ ปัญหาหน้ีสินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อ 

กำาลังซื้อของผู้บริโภค ปัญหาภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัย รวมถึงผลกระทบที่มีต่อยอดเบี้ยประกันภัยรถยนต์จากยอดจำาหน่าย 

รถยนต์ใหม่ที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งจากการประเมินของสมาคมประกันวินาศภัยไทยคาดว่าเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปี 2562 จะเติบโต

ที่ระดับร้อยละ 5  

 อยา่งไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทายดังกล่าว บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

โดยผลประกอบการในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทั้งสิ้น 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 21.3 มีกำาไร

ก่อนหักภาษี 2,786.0 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161.4 ล้านบาท และกำาไรจากการลงทุนและรายได้อื่น 

1,624.6 ล้านบาท โดยกำาไรสุทธิเท่ากับ 2,451.3 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 23.02 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 28 

กุมภาพันธ์ 2563 มีมติจ่ายเงินปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้งวดสดุทา้ยในอตัราหุน้ละ 5 บาท รวมทัง้ปบีรษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 14 บาท  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง สะท้อนได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของ

เงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 อยู่ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมายกำาหนดคือ ร้อยละ 289.7 

และการรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินที่อยู่ในระดับสูงคือ A-/Stable/-- จัดอันดับโดย Standard & Poor’s (S&P) ณ วันที่ 22 

พฤศจิกายน 2562 และ A- (Excellent) Outlook Stable จัดอันดับโดย A.M. Best ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลทรงเกียรติจากหลายสถาบัน เช่น รางวัล Best Non-Life Insurance Company-Thailand 2019  

และรางวัล Best Customer Service Provider-Insurance-Thailand 2019 จากงาน International Finance Awards 2019 จัดโดย 

International Finance Magazine (IFM) รางวัล Domestic General Insurer of the Year-Thailand จากงาน The Insurance Asia 

Awards 2019 จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia และรางวัลบริษัทท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากงาน Thailand’s 

Smart Awards ครั้งที่ 2 อีกด้วย 

 ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า โดยล่าสุด บริษัทฯ  

ได้ศึกษาและมีแผนการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งข้ึน เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ  

มีการนำา Artificial Intelligence (AI) มาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะสำาหรับงานด้าน Motor Claim Contact Center มีการใช้ระบบ  

Robotic Process Automation (RPA) มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการทำางานรับประกันภัยเพื่อการส่งมอบงานที่รวดเร็ว นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังคงแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า และพัฒนาช่องทางการจำาหน่ายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล เพื่อให้สอดรับกับ 

วิถีการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน และให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง  

 ผมในนามของประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจ  

และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ที่เป็นกำาลังสำาคัญของบริษัทฯ ที่ได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันช่วยเหลือสังคม

อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เติบโตอย่างโดดเด่น มีภาพลักษณ์ที่ดี สามารถดำารงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง ท่ามกลาง

สถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและท้าทายตลอดเวลา
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รายงานผลการดำาเนินงาน

สรุปผลการดำาเนินงาน ปี 2562
การดำาเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

 ผลการดำาเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ

รวมทุกประเภท 21,008.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบ

กับปี 2561 โดยในปีน้ีการประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุด 

คอื การประกนัภยัทางทะเลและการประกนัภยัรถยนต ์ซึง่ขยายตวั 

ร้อยละ 38.6 และร้อยละ 30.5 ตามลำาดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

 ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลกำาไร 

2,242.2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำานวน 309.5 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 12.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2562 มีอัตราส่วน 

ความเสียหายจากการรับประกันภัย เท่ากับร้อยละ 54.1 เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 กำาไรจากการลงทนุและรายไดอ้ืน่ 1,624.6 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 

จากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 23.3 เม่ือรวมกับผลกำาไรจากการรับประกันภัย 

หกัดว้ยคา่ใช้จา่ยในการดำาเนินงานและตน้ทนุทางการเงนิ รวมเปน็ 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,786.0 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี

ที่ผ่านมาร้อยละ 0.02 หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นกำาไรสุทธิ 

2,451.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็น

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 23.02 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งมีกำาไรต่อหุ้น

เท่ากับ 22.61 บาท

 การจัดสรรเงินปันผลในปี 2562 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผล

ระหว่างกาลไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้น

ละ 9 บาท สำาหรับงวดสุดท้ายของปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ  

เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรรเงินปันผล หุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายใน 

ป ี2562 อตัราหุน้ละ 14 บาท เทา่กบัป ี2561 (การพจิารณาจา่ยปนัผล 

ครั้งสุดท้าย ประจำาปี 2562 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563)

 ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 57,327.1 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 5.4 จากปี 2561 ที่มีสินทรัพย์ 60,620.2 ล้านบาท รายการ    

สินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญคือ เงินลงทุนเผื่อขายลดลง 

8,348.9 ลา้นบาท เงนิลงทนุทีจ่ะถือจนครบกำาหนดเพิม่ข้ึน 5,316.3 

ล้านบาท และสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิลดลง 448.4 

ล้านบาท 

 ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 26,304.0 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 559.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 

2.2 รายการสำาคญัทีเ่ปลีย่นแปลง คอื หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 

ลดลง 1,247.7 ล้านบาท หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มข้ึน  

873.9 ลา้นบาท เจา้หน้ีบริษทัประกันภยัตอ่เพิม่ข้ึน 374.8 ลา้นบาท 

ผลประโยชน์พนักงานค้างจา่ยเพิม่ข้ึน 329.7 ลา้นบาท และหน้ีสนิอืน่ 

เพิ่มขึ้น 260.8 ล้านบาท 

 ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 

มีส่วนของเจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.1 จาก 

ปี 2561 ที่มีส่วนของเจ้าของ 34,875.4 ล้านบาท รายการที่สำาคัญ

คือ องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของลดลง 4,673.0 ล้านบาท  

หรือร้อยละ 21.4 กำาไรสะสมจดัสรรแลว้-สำารองอืน่เพิม่ข้ึน 3,900.0 

ล้านบาท หรือร้อยละ 125.8 และกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร  

ลดลง 3,079.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.2

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)

2559 16,031

2560 15,941

2561 17,326

2562 21,009

2558 15,867

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รลงทุน

กำ�ไรสุทธิจ�กก�รรับประกันภัย

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2558 1,512

1,536

1,396

1,468

1,161

2,746

2,822

2,762

2,785

2,786

1,234

1,286

1,366

1,317

1,625
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ผลการดำาเนินงานของการรับประกันภัยแต่ละประเภท  
ในปี 2562
 การประกันอัคคีภัย     

 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,525.0 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 5.3 จากป ี2561 สาเหตหุลกัมาจากเบีย้ประกนัภัยในช่องทาง

ธุรกิจสาขาและการร่วมทนุ และช่องทางธุรกจิสถาบนัการเงนิลดลง 

ค่อนข้างมาก เน่ืองจากการลดลงของการแจ้งทำาประกันอัคคีภัย 

บ้านอยู่อาศัยและประกันอัคคีภัยจากการใช้สินเชื่อธุรกิจรายกลาง 

รายปลกีของธนาคารทีล่ดลง และลกูคา้บางสว่นไดเ้ปลีย่นประเภท

การประกันภัยจากประกันอัคคีภัยไปเป็นประกันภัยความเสี่ยงภัย

ทุกชนิดที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าแทน 

 เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิเทา่กบั 1,038.8 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 

5.7 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 68.1 ลดลงจากร้อยละ 

68.4 ในปี 2561 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้

คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหาย

ร้อยละ 14.9 สง่ผลใหม้กีำาไรจากการรับประกนัอคัคภียัเพิม่ขึน้เปน็ 

567.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 2.4  

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น กำ�ไรสะสม และอื่นๆ

ทุน

ส่วนของเจ้าของ (ล้านบาท)

2559

2560

2561

2562

2558

1,064.7

1,064.7

1,064.7

1,064.7

1,064.7

32,189.0

34,080.7

33,810.7

29,958.4

33,391.5 34,456.2

33,253.7

35,145.4

34,875.4

31,023.1

กำาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

2,426

2,403

2,407

2,451

2559

2560

2561

2562

2558 2,342
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 การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง    

 - ตวัเรือ บริษทัฯ มเีบีย้ประกนัภยัรับ 44.3 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 14.5 เมือ่เทยีบกบัป ี2561 สาเหตุหลกัมาจากเบีย้ประกนัภยั 

เพิ่มขึ้นจากช่องทางธุรกิจนายหน้า

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 5.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 

โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 13.1 ลดลงจากร้อยละ 13.4 

ในปี 2561 ผลการรับประกันภัยในปี 2562 มีอัตราความเสียหาย

ร้อยละ 31.7 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 

-134.7 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยตัวเรือลดลงเป็น 9.4  

ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19.0 ล้านบาท 

 - สนิคา้ บริษัทฯ มีเบีย้ประกนัภัยรับ 560.0 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 

ร้อยละ 40.9 จากปี 2561 โดยมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มข้ึนจาก 

ทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากช่องทางธุรกิจนายหน้า

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ เท่ากับ 251.7 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 19.0 โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 53.2 

ในปีที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 44.9 ผลการรับประกันภัยในปี 2562  

มีอัตราความเสียหายร้อยละ 39.2 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตรา 

ความเสียหายร้อยละ 28.0 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยสินค้า 

ลดลงเป็น 83.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.1 จากปีที่ผ่านมา

 การประกันภัยรถยนต์     

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 8,989.7 ล้านบาท 

ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 อันเนื่องมาจาก 

มีการขยายงานเพิ่มข้ึนในทุกช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 

ช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยมีการขยายฐานลูกค้ารายย่อย 

ผา่นช่องทาง Telemarketing ช่องทางธุรกจินายหนา้ซ่ึงมกีารเข้าร่วม 

โครงการกับคู่ค้าบางราย และช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 

มีงานผ่านนายหน้าบุคคล 

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 8,741.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 30.4 โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 97.2 ลดลง 

จากปี 2561 ที่ร้อยละ 97.3 สำาหรับอัตราความเสียหายในปี 2562 

อยูท่ีร้่อยละ 65.6 เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 63.4 ในป ี2561 และอตัราสว่น

ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28.9 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 29.5  

ในปี 2562 ส่งผลให้มีกำาไรจากการรับประกันภัยรถยนต์ลดลงเป็น 

382.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 19.4

 การประกันภัยเบ็ดเตล็ด    

 การประกันภัยประเภทนี้ประกอบด้วยการประกันภัย 5  

ประเภท คอื การประกนัภัยอบุติัเหตุ การประกันภัยดา้นวศิวกรรม 

การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และ 

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2562 บริษัทฯ มี 

เบี้ยประกันภัยรับรวม 9,889.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 17.9  

จากปี 2561 ที่มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 8,391.6 ล้านบาท โดย 

เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีน้ีที่เพิ่มข้ึนมาจากการประกันภัย 

ความเสีย่งภยัทกุชนดิผา่นทางช่องทางธุรกจิลกูคา้องคก์ร ช่องทาง

ธุรกิจนายหน้า และช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน

 เบ้ียประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,407.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6 ในปีนี้ 

บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 44.6 ลดลงจากปี 2561 ที่ร้อยละ 

46.7 โดยมีอัตราความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบด็เตลด็ 

ป ี2562 อยูท่ีร้่อยละ 44.2 เพิม่ข้ึนจากร้อยละ 38.0 ในป ี2561 สง่ผลให ้

มกีำาไรจากการรับประกนัภัยเบด็เตลด็ลดลงเปน็ 1,199.9 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.6 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทน 

สุทธิ ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น  

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

ทั้งสิ้น 12,194.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 23.4 ทั้งนี้  

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน 

ทีเ่กิดข้ึนในระหวา่งปเีพิม่ข้ึนจากปทีีผ่า่นมาร้อยละ 27.6 ค่าจา้งและ 

คา่บำาเหน็จเพิม่ข้ึนร้อยละ 17.8 และคา่ใช้จา่ยในการรับประกนัภยัอืน่ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.8 

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 

20,059.1 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 19.9 จากปี 2561 และ 

มสีว่นแบง่การตลาด ป ี2562 ร้อยละ 8.1 เพิม่ข้ึนเมือ่เทยีบกบัป ี2561  

ที่มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 7.2 โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 2  

โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยร้อยละ  

45.5 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.8 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด 

เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.7 เพิ่มขึ้นจาก 

ร้อยละ 10.0 ในปี 2561 และการประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาด 

เพิม่ขึน้จากร้อยละ 5.0 ในป ี2561 เปน็ร้อยละ 6.2 ในป ี2562 ในขณะที ่

การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยทางทะเล มีส่วนแบ่งการตลาด 

ร้อยละ 13.4 และ 10.4 ตามลำาดับ 
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โครงการในอนาคต 

 ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการนำา RPA (Robotic Process  

Automation) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ให้ระบบทำางานแทนคน สำาหรับ

งาน Routine ที่มีปริมาณมากและไม่ซับซ้อน เพื่อให้บุคลากรมี

เวลามากข้ึนในการทำางานที่ต้องใช้ความคิด การวิเคราะห์ หรือ

การปฏสิมัพนัธ์กบัลกูคา้ คูค่า้ และมกีารพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ใหก้บั

ตนเองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ทั้งนี้ การนำา RPA เข้ามา

ใช้ในกระบวนการทำางานยังเป็นการลดข้อผิดพลาดในการทำางาน 

ของคน รวมท้ังมีความถูกต้องและรวดเร็ว เป็นการเพ่ิมความพึงพอใจ 

ในการให้บริการแก่ลูกค้าและเพิ่ม Productivity ในการทำางาน 

เน่ืองจาก RPA สามารถทำางานได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ 

มีแผนที่จะนำา RPA มาใช้ในกระบวนการทำางานให้มากข้ึน เพื่อ

ให้การบริการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 สำาหรับในป ี2563 น้ี บริษทัฯ มแีผนงานลงทนุในดา้นเทคโนโลยี

ทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานการบริการประกนัภยัของบริษทัฯ ใหด้ยีิง่ข้ึน 

ไปอีก โดยกำาลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลัก 

ของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาและออกแบบ 

อย่างเป็นสากลเพื่อให้เข้ามาช่วยเสริมการทำางาน การบริหาร

จัดการข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย 

และสามารถตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้

แก่ผู้เอาประกันภัยได้อย่างสูงสุด 

 บริษทัฯ ยงัมนีโยบายลดการใช้กระดาษเพือ่เปน็การสนบัสนุน 

การลดภาวะโลกร้อนในปจัจบุนั โดยการออกกรมธรรมเ์ปน็รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ซึ่งได้มีการจัดทำา Digital Signature  

ลงในเอกสาร เพ่ือเป็นการยืนยันว่าเอกสารกรมธรรม์มีความปลอดภัย 

จากการปลอมแปลง รวมทั้งมีแผนงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ้มครอง 

ข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่คาดวา่จะประกาศใช้ในป ี2563 โดยมกีารศกึษา 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการให้สอดคล้องกับการประกาศใช้ 

พ.ร.บ. ดังกล่าวด้วย

เงินปันผล (บาท)

2559

2560

2561

2562

2558

14

14

14 

14

12 

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น

2558 2559 2560 2561 2562

338 สูง

295 ปิด

293 ต่ำา

500

450

350

300

400

250

200

500

450

350

300

400

250

200
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รายงานผลการดำาเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ 2562 2561
การ

เปลี่ยนแปลง %
2562

สัดส่วน %

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 1,525.0 1,610.4 (5.3) 7.26 

ภัยทางทะเล 604.3 436.1 38.6 2.88 

ภัยรถยนต์ 8,989.7 6,888.1 30.5 42.79 

ภัยเบ็ดเตล็ด 9,889.9 8,391.6 17.9 47.07 

รวม 21,008.9 17,326.2 21.3 100.00 

กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 567.4 554.2 2.4 25.31 

ภัยทางทะเล 92.7 134.0 (30.8) 4.13 

ภัยรถยนต์ 382.2 474.3 (19.4) 17.05 

ภัยเบ็ดเตล็ด 1,199.9 1,389.2 (13.6) 53.51 

รวม 2,242.2 2,551.7 (12.1) 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,078.3 1,080.8 (0.2) 48.09 

ต้นทุนทางการเงิน 2.5 3.2 (21.8) 0.11 

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161.4 1,467.7 (20.9) 51.80 

  

(ล้านบาท)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 2562 2561 การเปลี่ยนแปลง %

ดอกเบี้ย 319.0 280.5 13.7 

เงินปันผล 907.5 863.6 5.1 

กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 239.1 107.4 122.6 

ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 182.7 159.4 14.6 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย 23.4 17.0 37.6

กำาไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน 42.2 (21.8) 293.6

1,713.9 1,406.1 21.9 

รายจ่ายจากการลงทุน 89.3 88.5 0.9 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 1,317.6 23.3 

ผลการดำาเนินงาน

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161.4 1,467.7 (20.9)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6 1,317.6 23.3 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,786.0 2,785.3 0.0 

ภาษีเงินได้ 334.7 378.5 (11.6)

กำาไรสุทธิ 2,451.3 2,406.8 1.8 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 23.02 22.61 1.8 

จำานวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน -    

มูลค่าหุ้นละ (บาท) 10.00 10.00 -    

  

(ล้านบาท)
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รายได้จากการลงทุน

 รายไดจ้ากการลงทนุสำาหรับป ี2562 มจีำานวน 1,713.9 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 307.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.9 

ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย 319.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 

เงินปันผลรับ 907.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 กำาไรจากการ

ขายหลกัทรัพยแ์ละสนิทรัพย ์239.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 122.6  

รายได้ค่าเช่าและอ่ืนๆ 182.7 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.6 ส่วนแบ่งกำาไร 

จากเงนิลงทนุในบริษัทร่วม ซึง่บนัทกึโดยวธีิสว่นไดเ้สยี 23.4 ล้านบาท  

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.6 กำาไรจากการกลบัรายการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ  

42.2 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 293.6 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

89.3 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 0.9 ทำาใหมี้รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ  

1,624.6 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Return on Investment: ROI) ร้อยละ 6.6 ของมูลค่าเงินลงทุน 

ตามราคาทุน หรือร้อยละ 3.6 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด

 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่ 

1,579.84 จุด เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งปิดที่ 1,563.88 จุด เพิ่มขึ้น 

15.96 จุด หรือร้อยละ 1.0 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการขยายตัว 

ต่ำากว่าที่หน่วยงานภาครัฐคาดการณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สภาวะการกดีกนัทางการคา้ คา่เงนิบาทแข็งคา่ข้ึน และการบริโภค 

ภาคเอกชนชะลอตัวลง สง่ผลให ้ณ วนัสิน้ป ีบริษทัฯ มสีว่นเกนิทนุ

จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

จำานวน 20,986.1 ลา้นบาท ลดลงจากป ี2561 จำานวน 6,026.5 ลา้นบาท 

หรือร้อยละ 22.3

 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 

25,107.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำานวน 2,434.0 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 สำาหรับการจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่ง 

ของเงินลงทุนจำานวน 17,152.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.3  

ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน

คงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจำานวน 7,954.7 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 31.7 ของเงินลงทุนท้ังหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน

ท้ังท่ีจดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วย  

เงินฝากประจำาจำานวน 11,220.7 ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ 44.7 

ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 5,056.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.0 

เมือ่เทยีบกบัปกีอ่นหน้า พนัธบตัร 3,660.9 ลา้นบาท คดิเปน็สดัสว่น

ร้อยละ 14.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 1,793.3 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 32.9 จากปีก่อน และหุ้นกู้จำานวน 956.1 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 3.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 138.3 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 12.6 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ 

อีกประเภทหน่ึง คือ เงินให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำานอง 

เป็นประกันจำานวน 1,306.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.2 

ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 125.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.8

 ในสว่นของการลงทนุในตราสารทนุน้ัน บริษทัฯ มเีงนิลงทนุ

ในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 

ต่างประเทศ จำานวน 5,313.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.2 ของ

การลงทนุทัง้หมด เพิม่ข้ึน 230.6 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.5 บริษัทฯ  

ยังคงมีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดีของ

หลกัทรัพยท์ีบ่ริษทัฯ เลอืกลงทนุจะเปน็ปจัจยัหลกัซึง่สง่ผลใหม้ลูคา่

ของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของ

มูลค่าเงินลงทุนให้น้อยลง

 บริษทัฯ ไดล้งทนุในหุน้ทนุของบริษทัจำากดัทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน 

ในตลาดหลักทรัพย์จำานวน 801.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

3.2 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 2.5 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 0.3 จากการลงทุนในหุ้นทุนนอกตลาดฯ ซึ่งเป็นการถือ 

ตราสารทุนเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอ่ืนโดยการถือหุ้น 

ในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ 

ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยในต่างประเทศและ 

มีการขายหุ้นนอกตลาดออกไปบางส่วน อน่ึง หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ 

ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้าง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 บริษทัฯ มเีงนิลงทนุในบริษัทร่วมจำานวน 246.4 ลา้นบาท หรือ

สดัสว่นร้อยละ 1.0 เพิม่ข้ึน 18.7 ลา้นบาท หรือร้อยละ 8.2 ซึง่สว่นที ่

เพิ่มข้ึนน้ีเกิดจากการรับรู้ผลกำาไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผล

จากบริษัทร่วมน้ันๆ ทั้งน้ี เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุน

โดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ 

ได้แก่ การลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น 

ในบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชาและ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการเพิ่มโอกาส 

การทำาธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทร่วมเหล่าน้ันล้วนมีศักยภาพ 

ท่ีจะเติบโตท้ังในด้านการขยายธุรกิจและผลกำาไร รวมถึงมีความสามารถ 

ในการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้

 บริษัทฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

จำานวน 347.5 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.4 ของเงินลงทุน

ทัง้หมด ไมเ่ปลีย่นแปลงจากปก่ีอนหน้า หน่วยลงทนุของกองทนุรวม 

อสังหาริมทรัพย์  และทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน 

กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานจำานวน 1,245.6 ลา้นบาท เปน็สดัสว่น

ร้อยละ 4.9 ลดลง 271.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.9
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การลงทุน

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน) สิ้นงวดปี
2562

สิ้นงวดปี
2561

การ
เปลี่ยนแปลง

%

อัตราส่วน
แยกตาม
ประเภท %

2562

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

เงินฝากธนาคาร  11,220.7  6,164.4 82.0 44.7 

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน 1,306.8 1,432.3 (8.8) 5.2 

พันธบัตร 3,660.9 5,454.2 (32.9) 14.6 

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น 964.3 1,103.2 (12.6) 3.8 

รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   17,152.7 14,154.1 21.2 68.3 

หุ้นทุน  - ในตลาดหลักทรัพย์       5,313.4 5,082.8 4.5 21.2 

  - นอกตลาดหลักทรัพย์ 801.8 804.3 (0.3) 3.2 

  - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 246.4 227.7 8.2 1.0 

หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์      1,543.1 1,623.3 (4.9) 6.1 

  - นอกตลาดหลักทรัพย์       50.0 781.2 (93.6) 0.2 

รวมเงินลงทุน 25,107.4 22,673.4 10.7 100.0 

  

เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม

สิ้นงวดปี 2562

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกินทุน 
จากการ 

เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน 

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า/
ค่าเผื่อหนี้ 
สงสัยจะสูญ

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่

เงินฝากธนาคาร  11,220.7 11,220.7 - -

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน  1,306.8 1,305.5 - (1.3)

พันธบัตร 3,660.9 3,690.7 29.8 -

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น 964.3 976.5 12.2 -

รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   17,152.7 17,193.4 42.0 (1.3)

หุ้นทุน  - ในตลาดหลักทรัพย์       5,313.4 26,299.5 20,986.1 -

  - นอกตลาดหลักทรัพย์ 801.8 727.0 - (74.8)

  - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 246.4 246.4 - -

หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์      1,543.1 1,998.5 455.4 -

  - นอกตลาดหลักทรัพย์       50.0 53.7 3.7 -

รวมเงินลงทุน 25,107.4 46,518.5 21,487.2 (76.1)

  

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ
สัดส่วนใน
การถือหุ้น

(%)

 มูลค่าตามบัญชี  ราคาตลาด 

ต่อหุ้น
(บาท)

 จำานวนเงิน 
 (ล้านบาท)

 ต่อหุ้น 
 (บาท)

 จำานวนเงิน 
 (ล้านบาท)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร  1.79  40.36  1,378  159.50  5,445 

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ การแพทย์  14.65  9.61  1,025  146.50  15,640 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันภัยและประกันชีวิต  4.60  6.04  475  20.70  1,626 

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประกันภัยและประกันชีวิต  3.25  23.00  224  65.75  641 

ไทยรับประกันภัยต่อ ประกันภัยและประกันชีวิต  2.16  2.26  206  0.65  59 

จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  7.15  6.72  191  5.30  151 

ไทยรีประกันชีวิต ประกันภัยและประกันชีวิต  1.79  12.54  135  3.60  39 

ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) วัสดุอุตสาหกรรมและเคร่ืองจักร  9.60  24.01  111  23.40  108 

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป อาหารและเครื่องดื่ม  0.08  83.00  62  70.50  53 

อินทัช โฮลดิ้งส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  0.02  70.13  48  57.25  39 

ทิพยประกันภัย ประกันภัยและประกันชีวิต  0.32  23.34  45  24.10  46 

ปูนซิเมนต์ไทย วัสดุก่อสร้าง  0.01  465.71  45  392.00  38 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  0.01  67.72  45  57.00  38 

ช.การช่าง บริการรับเหมาก่อสร้าง  0.09  28.29  43  18.90  29 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  0.29  7.26  42  15.10  88 

บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส บรรจุภัณฑ์  0.58  10.20  41  13.60  54 

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ พลังงานและสาธารณูปโภค  1.16  5.30  39  29.75  221 

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำามันปาล์ม อาหารและเครื่องดื่ม  5.28  1.13  38  1.62  54 

โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา การท่องเที่ยวและสันทนาการ  0.07  39.70  38  24.90  24 

โรงพยาบาลนนทเวช การแพทย์  3.19  7.24  37  48.75  249 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สื่อและสิ่งพิมพ์  0.26  15.21  36  25.00  59 

ทีทีดับบลิว พลังงานและสาธารณูปโภค  0.09  8.97  33  13.70  51 

สมิติเวช การแพทย์  0.12  280.26  32  448.00  52 

อมตะ คอร์ปอเรชัน พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  0.14  22.21  32  20.10  29 

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เงินทุนและหลักทรัพย์  0.99  9.17  32  25.50  89 

ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์คอนสตรัคช่ัน บริการรับเหมาก่อสร้าง  0.08  25.69  32  14.20  18 

ปตท. พลังงานและสาธารณูปโภค 0.00  45.53  31  44.00  30 

ศรีอยุธยา แคปปิตอล ประกันภัยและประกันชีวิต  0.24  33.47  31  39.00  36 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ขนส่งและโลจิสติกส์  0.05  4.04  29  10.90  78 

ราช กรุ๊ป พลังงานและสาธารณูปโภค  0.04  45.58  29  68.75  43 

รวม 30 อันดับ  4,585  25,127 

อื่นๆ 71 บริษัท  713  1,164 

หน่วยลงทุน  1,593  2,052 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ  -    1 

รวม  6,891  28,344 

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

การลงทุนในหลักทรัพย์
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ลำาดับ ชึ่อ/สถานที่ตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ
ประเภท

หุ้น
จำานวนหุ้น 

ที่ถือ

ร้อยละของจำานวนหุ้น 
ท่ีออกจำาหน่ายแล้ว 
ของบริษัทนั้น

1. บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำากัด  
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท, เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11, 
เบอร์มิวด้า

ประกันภัย สามัญ  23,936  41.70 

2. บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำากัด
321/1-2 เลขท่ี 18 บ้านพงสะหวันเหนือ ศรีสัตตนาค  
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกันภัย สามัญ  380,000  38.00 

3.
บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำากัด (มหาชน)
5 ถนนเลขท่ี 13 สังกัดวัตพนม ค้ันดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา

ประกันภัย สามัญ  1,604,470  22.92 

4.
บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำากัด 
ช้ัน 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง

ประกันภัย สามัญ  15,210,000  19.50 

5. บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสอินโด จำากัด
วิสมา เอเซีย แอลที. 12เอ, เจแอล. เลทเจน เอส.ปราแมน คาว์. 
79, ศลีปิ-จาการ์ตา บาราท., อินโดนีเซีย

ประกันภัย สามัญ  6,080,000  19.00 

6. บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำากัด 
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา  
กรุงเทพฯ 10110

พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

สามัญ  405,000  15.00 

7. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (ประเทศกัมพูชา) จำากัด (มหาชน)*
อาคาร ดิ เอ็มเมอรัลด์ ชั้น 3 เลขที่ 64 เปี้ยะนโรดม บูเลอวาร์ด  
คอร์เนอร์สตรีท 178 สังกัดเชย์ชุมเนีย คั้นดวนเปญ พนมเปญ, 
กัมพูชา

ประกันชีวิต สามัญ  28,140  15.00 

8. บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำากัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3002A  
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500

นายหน้า 
ประกันวินาศภัย

สามัญ  6,000  15.00 

9. บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การแพทย์ สามัญ 106,760,417  14.62 

10. บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำากัด 
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ลีสซิ่ง สามัญ  60,000  10.00 

11. บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำากัด 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

นายหน้า 
ประกันวินาศภัย

สามัญ  10,000  10.00 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของจำานวนหุ้นที่ออกจำาหน่ายแล้ว 

ของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้  

หมายเหตุ:  * ยกเลิกการเข้าร่วมลงทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BLAC และอยู่ระหว่างการคืนใบอนุญาตการประกอบธุรกิจต่อ Ministry of Economy and Finance (MEF)   
   ประเทศกัมพูชา

การลงทุนในบริษัทอื่น
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โครงสร้างรายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 2562 สัดส่วน
% 2561 สัดส่วน

% 2560 สัดส่วน
%

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 1,525.0  7.26 1,610.4  9.29 1,553.3  9.74 

ภัยทางทะเล 604.3  2.88 436.1  2.52 427.8  2.68 

ภัยรถยนต์ 8,989.7  42.79 6,888.1  39.76 6,101.8  38.28 

ภัยเบ็ดเตล็ด  9,889.9  47.07  8,391.6  48.43  7,858.0  49.30 

รวม  21,008.9  100.00  17,326.2  100.00  15,940.9  100.00 

กำาไรจากการรับประกันภัย

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 567.4 25.31 554.2 21.72 544.8 22.83 

ภัยทางทะเล 92.7 4.13 134.0 5.25 139.6 5.85 

ภัยรถยนต์ 382.2 17.05 474.3 18.59 606.3 25.40 

ภัยเบ็ดเตล็ด 1,199.9 53.51 1,389.2 54.44 1,095.9 45.92 

รวม 2,242.2 100.00 2,551.7 100.00 2,386.6 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,078.3 48.09 1,080.8 42.35 986.6 41.34 

ต้นทุนทางการเงิน 2.5 0.11 3.2 0.13 3.6 0.15 

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161.4 51.80 1,467.7 57.52 1,396.4 58.51 

รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบี้ย 319.0  18.61 280.5  19.95 284.3  19.53 

เงินปันผล 907.5  52.95 863.6  61.42 855.1  58.75 

กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 239.1  13.95 107.4  7.64 138.2  9.49 

ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 182.7  10.66 159.4  11.33 173.0  11.89 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย

 
23.4

   
 1.37 17.0  1.21 12.0  0.82 

กำาไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการ
 ด้อยค่าของเงินลงทุน 42.2  2.46 (21.8)  (1.55) (7.0)  (0.48)

1,713.9 100.00 1,406.1 100.00 1,455.6 100.00 

รายจ่ายจากการลงทุน 89.3  5.21 88.5  6.29 89.7  6.16 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,624.6  94.79 1,317.6  93.71 1,365.9  93.84 

(ล้านบาท)
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส

ผลการดำาเนินงาน
แต่ละไตรมาส

2562 2561

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

ไตรมาส
1

ไตรมาส
2

ไตรมาส
3

ไตรมาส
4

เบี้ยประกันภัยรับ 4,896,202 4,810,955 5,565,100 5,736,662 4,272,166 3,878,619 4,298,374 4,877,056 

กำาไรจากการรับประกันภัย 571,345 491,084 481,491 698,322 641,014 580,019 707,138 623,591 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 285,718 264,581 250,559 277,405 253,551 251,374 257,078 318,791 

ต้นทุนทางการเงิน 703 668 614 568 876 824 796 770 

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 284,924 225,835 230,318 420,349 386,587 327,821 449,264 304,030 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 370,380 402,027 469,703 143,320 369,001 344,251 370,322 126,634 

กำาไรจากการขายหลักทรัพย์ 
   และสินทรัพย์ 1,882 96,568 (10,545) 151,196 2,189 66,262 21,707 17,266 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 657,186 724,430 689,476 714,865 757,777 738,334 841,293 447,930 

ภาษีเงินได้ 75,180 48,238 78,041 133,217 98,623 95,358 102,307 82,238 

กำาไรสุทธิ 582,006 676,192 611,435 581,648 659,154 642,976 738,986 365,692 

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 5.47 6.35 5.74 5.46 6.19 6.04 6.94 3.44 

จำานวนหุ้น (หุ้น)
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47 

ล้าน
106.47

ล้าน

เงินปันผล 3.00 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 5.00 

ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

สูงสุด 334 334 338 322 392 365 352 352 

ต่ำาสุด 323 323 319 293 353 348 346 327 

มูลค่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

  

(พันบาท)
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สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี

ในรอบปี 2562 2561 2560 2559
2558

(ปรับปรุงใหม่)

เบี้ยประกันภัยรับ 21,008,919 17,326,215 15,940,907 16,031,324 15,867,370 

กำาไรจากการรับประกันภัย 2,242,242 2,551,762 2,386,593 2,553,177 2,477,660 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,078,263 1,080,794 986,582 1,012,932 961,248 

ต้นทุนทางการเงิน 2,553 3,266 3,618 3,768 4,031 

กำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,161,426 1,467,702 1,396,393 1,536,477 1,512,381 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,385,430 1,210,208 1,227,658 1,229,910 1,189,169 

กำาไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 239,101 107,424 138,251 55,508 44,348 

กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,785,957 2,785,334 2,762,302 2,821,895 2,745,898 

ภาษีเงินได้ 334,676 378,526 359,205 396,107 403,572 

กำาไรสุทธิ 2,451,281 2,406,808 2,403,097 2,425,788 2,342,326 

เมื่อสิ้นปี

เงินสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 9,978,382 8,275,770 7,340,161 7,399,141 7,271,856 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,023,097 34,875,364 35,145,442 33,253,729 34,456,170 

เทียบเป็นรายหุ้น (บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23.02 22.61 22.57 22.78 22.00 

จำานวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน

เงินปันผล 14.00 14.00 14.00 14.00 12.00 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 291.38 327.56 330.10 312.33 323.62 

ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

สูงสุด 338.00 392.00 368.00 366.00 375.00 

ต่ำาสุด 293.00 327.00 345.00 335.00 349.00 

ราคาปิด 295.00 329.00 358.00 344.00 359.00 

มูลค่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

จำานวนพนักงาน 1,550 1,498 1,495 1,507 1,507 

(พันบาท)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ 

ด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย  

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัย

เบ็ดเตล็ด รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ โดยเร่ิมดำาเนินกิจการ

ตั้งแต่ปี 2490 ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 

ในปี 2536 ปัจจุบันบริษัทฯ ดำาเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง 

เข้าสู่ปีที่ 73 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท อันประกอบด้วย

หุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

วิสัยทัศน์
 วสิยัทศัน์ของบริษทัฯ คอื “มุง่เปน็ทีส่ดุในใจลกูคา้” เน้นการ 

เติบโตอย่างย่ังยืน โดดเด่น มีการพัฒนาสินค้าและบริการประกันภัย 

ที่หลากหลายตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็วฉับไวและสร้าง 

ความประทับใจในบริการ ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ 

ก้าวทันนวัตกรรม และบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วย

ความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่กำากับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชน

อย่างจริงจัง สำาหรับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีนี้  

คอื การเพิม่สดัสว่นเบีย้ประกนัภัยจากลกูคา้รายยอ่ยใหเ้พิม่ข้ึนเปน็ 

ร้อยละ 60.0 จากปัจจุบันที่ระดับร้อยละ 50.0 และการมีจำานวน 

ลกูค้ารายยอ่ยทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง โดยการขยายงานผา่นชอ่งทาง 

ตา่งๆ รวมถงึช่องทางดจิทิลัเพือ่การเข้าถึงกลุม่ลกูคา้เปา้หมายใหไ้ด ้

มากที่สุด นอกจากน้ี จากการเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและ 

ความทา้ทายของธุรกจิประกนัภยัในอนาคต บริษัทฯ จงึมเีปา้หมาย 

ทีจ่ะลงทนุดา้นเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการบริการ 

ประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ  

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด และช่วยเพิ่ม 

ประสทิธิภาพการทำางานท้ังด้านการรับประกันภัยและสินไหมทดแทน 

เช่น เทคโนโลยี AI สำาหรับงานให้บริการสินไหมทดแทน การนำา 

Robot มาช่วยงานด้านรับประกันภัย เป็นต้น 

 ทั้งน้ี แนวทางดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้   

มีดังนี้ 

 ด้านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า  

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ 

รูปแบบการบริการลกูคา้มาอยา่งตอ่เน่ือง เน้นการนำานวตักรรมมาใช้ 

เพื่ออำานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ไดม้ากทีส่ดุ เช่นเดยีวกบัการพฒันาสาขา ศนูยบ์ริการ และช่องทาง 

การให้บริการอื่นๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ของ

ประเทศ และสอดคล้องกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้บริโภค

ในปัจจุบัน ทั้งน้ี คุณภาพการบริการและการบริหารจัดการของ 

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศว่ามีมาตรฐานสูง  

เห็นได้จากในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติที่ 

ทรงเกยีรตอิยา่งยิง่ถึง 3 รางวลั คอื รางวลั Best Non-Life Insurance 

Company-Thailand 2019 และรางวัล Best Customer Service 

Provider-Insurance-Thailand 2019 จากงาน International 

Finance Awards 2019 จัดโดย International Finance  

Magazine (IFM) และรางวัล Domestic General Insurer of  

the Year-Thailand จากงาน The Insurance Asia Awards 2019  

จัดโดยนิตยสาร Insurance Asia นอกจากน้ี ยังได้รับรางวัล

บริษทัทีม่คีวามรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มดเีดน่ จากงาน 

Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 อีกด้วย

 ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทย

และในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ

มาตรฐานสากล ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์  

จาก Bureau Veritas Quality International (BVQI) สถาบันที่ 

ได้รับการยอมรับทั่วโลกในปี 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง

คุณภาพในทุกระบบงานของสำานักงานใหญ่ สาขา และสำานักงาน

ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการ

รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทกุระบบงานของ 

องคก์รเมือ่ป ี2545 จากน้ันไดรั้บการรับรองคณุภาพ ISO 9001 : 2008  

ทุกระบบงานขององค์กรในปี 2552 จาก BVQI และปี 2558  

จาก British Standards Institution (BSI) และล่าสุดในวันที่ 10 

กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015  

ทุกระบบงานขององค์กรจาก BSI สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น

ของบริษัทฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและ

กระบวนการทำางานที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างต่อเนื่อง

 และจากปัจจุบันที่การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ (Cyber 

Attack) กลายเป็นความเสี่ยงที่สำาคัญ และสร้างความเสียหาย

แก่ธุรกิจจำานวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของ

ลูกค้าเก็บไว้เป็นจำานวนมากเช่นบริษัทประกันภัย ดังนั้น บริษัทฯ  

จึงให้ความสำาคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

โดยจัดทำาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล  

(Information Security Management) ทีเ่ปน็ไปตามมาตรฐานสากล  

ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร  

ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเก่ียวกับระบบบริหารความม่ันคง 

ปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ ได้แก่ มาตรฐาน

คุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท เอเจเอ รีจิสตราส์  

จำากัด ในปี 2557 มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2013 จาก

บริษทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จำากดั ในป ี2559 และลา่สดุในป ี2561  

บริษัทฯ ยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัในการคุ้มครอง 
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ข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Industry Data Security 

Standard: PCIDSS) ตามข้อกำาหนดของ VISA อีกด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูล 

สว่นบคุคลของลกูคา้ การนำาไปใช้ และการเกบ็รักษาอยา่งเคร่งครัด

สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อ

ให้ลูกค้ามั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ 

เป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าแล้วเสมอ จะถูกนำาไปใช้

ประโยชน์ในขอบเขตที่ลูกค้าอนุญาตเท่าน้ัน และจะถูกเก็บรักษา

อย่างเป็นความลับไม่เปิดเผยกับบุคคลใด

 ด้านพนักงาน 

 บริษทัฯ มุง่เน้นการคดัเลอืกบคุลากรทีมี่คณุภาพเข้าร่วมงาน 

โดยเร่ิมต้ังแตก่ารสร้างภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ ใหโ้ดดเดน่ เปน็ทีรู้่จกั 

ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาช้ันนำาผ่านกิจกรรมต่างๆ  

เช่น การมอบทุนการศึกษา มอบสิ่งของและงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา การเปิดโอกาสให้เข้ามาเยี่ยมชม

กิจการของบริษัทฯ การจัดบรรยายความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย

ที่สถาบันการศึกษา เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและ

ศักยภาพสูงให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ หลังสำาเร็จการศึกษา และ

เมื่อได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มีการอบรม

และพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รอบรู้ในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ 

และมุ่งมั่นในความเป็นเลิศในการให้บริการ ได้แก่ การสนับสนุน

ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่บริษัทฯ ต้องการ  

การจดัหลกัสตูรอบรมทีห่ลากหลายทัง้โดยหน่วยงานฝกึอบรมของ 

บริษัทฯ การจัดส่งเข้ารับการอบรมยังสถาบันภายนอกทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ 

(e-Learning) ใหพ้นักงานไดเ้ลอืกเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสนใจ  

เพือ่ใหม้คีวามยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัรูปแบบการดำาเนินชีวติของ

พนักงานในปัจจุบัน 

 บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีคุณลักษณะ บุคลิก 

และพฤติกรรมในรูปแบบที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือ 

ที่เรียกว่า BKI Spirit ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool (เช่น  

ความเปน็ผูน้ำาประกนัภัยดว้ยหวัคดิทนัสมยั ฉลาด รอบรู้) คณุลกัษณะ 

ด้าน Agile  (เช่น กระฉับกระเฉง ท้าทาย ปรับตัวรับได้กับทุกสถานการณ์)  

และคณุลกัษณะดา้น Friendly (เช่น ความเปน็มิตร ใสใ่จ ดแูล หว่งใย)   

รวมทัง้สง่เสริมใหพ้นักงานเปน็ผูท้ีมี่คณุธรรม จริยธรรม  นอกเหนือ 

จากการเป็นผู้ท่ีมีความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ของบริษัทฯ ที่ได้กำาหนดเน้นชัดในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัสนับสนุนใหพ้นักงานมสีว่นร่วมแสดง

ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กรผ่านโครงการและกิจกรรม

ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีการเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์จากพนักงานที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ไปสู่

พนักงานคนอื่นๆ ทั้งที่สำานักงานใหญ่และสาขาโดยผ่านอุปกรณ์

เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขาต่างๆ ทั่วประเทศ

 สำาหรับการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กร  

โดยเฉพาะพนักงานรุ่นใหม่ อายุงานไม่มาก ซึ่งมักมีแรงจูงใจ 

ในการหาแสวงหาโอกาสในการทำางานทีด่ขีึน้อยูเ่สมอน้ัน นอกเหนือ 

จากการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ที่จูงใจแล้ว 

บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลที่เหมาะสม

กับศักยภาพและตำาแหน่งงาน และมีกฎเกณฑ์การเลื่อนตำาแหน่ง 

ท่ีชัดเจน เพ่ือให้พนักงานได้เล็งเห็นโอกาสก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจน 

มุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรม โปร่งใส และ 

สอดคล้องกับเป้าหมายประจำาปีขององค์กร เช่นเดียวกับการปรับปรุง 

กฎระเบยีบในการทำางาน เช่น การแตง่กาย การบนัทกึเวลาทำางาน  

หรือการใช้สทิธิการลาตา่งๆ ใหย้ดืหยุน่ ผอ่นคลายมากข้ึน สอดคลอ้ง 

กับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ 

 ด้านหน่วยงานกำากับดูแล

 บริษทัฯ ไดป้ฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ระเบยีบตา่งๆ ทีห่น่วยงาน

กำากับดูแลกำาหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน 

และการดำารงเงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่กำาหนด การจัดทำา

รายงานทางการเงินและระบบบัญชีที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการ 

ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้าน

การก่อการร้าย และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า 

ตลอดจนการยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง  

ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่ปี 2558

 ด้านสังคมและชุมชน

 บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ 

มาโดยตลอด ทัง้ในดา้นการศกึษา สาธารณสขุ บรรเทาสาธารณภยั 

การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม การทำานุบำารุงศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งที่ดำาเนินการโดยบริษัทฯ เอง ผ่านมูลนิธิ

กรงุเทพประกนัภยั และการร่วมมอืกบับริษทัพนัธมติรในเครือ ไดแ้ก ่ 

โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ตลอดจน

พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งน้ี ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมีการ

มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่างๆ  

ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา เช่น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อผู้ป่วย 

เด็กแรกเกิดแก่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ครุภัณฑ์ 

ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแก่สถาบันสิรินธรเพื่อ

การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทยแ์หง่ชาต ิกลอ้งจลุทรรศน์สำาหรับ 

ผ่าตัดตาไมโครสโคปแก่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นต้น

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัใหค้วามสำาคัญอยา่งยิง่ในการพฒันา 

การศึกษาสำาหรับเยาวชนของชาติ โดยได้เข้าปรับปรุงอาคารเรียน 

หอ้งน้ำา ตลอดจนสนับสนุนเคร่ืองกรองน้ำาสะอาด อปุกรณ์ดบัเพลงิ 

และชุดปฐมพยาบาลให้กับโรงเรียนต่างๆ การมอบงบประมาณ 

ฟ้ืนฟูห้องสมุดโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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รวมท้ังสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้  

จ.ลพบรีุ เพือ่เปน็ศนูยก์ารเรียนรู้วถิชีีวิตยคุกอ่นประวัตศิาสตร์ใหก้บั 

เยาวชนในชุมชน 

 และจากเหตุการณ์อุทกภัยคร้ังใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัด 

ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ บรษิทัฯ ไดม้สีว่นร่วมในการช่วยเหลอื 

โดยการแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งเร่งรัด

การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย กรณี

ทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็ว

 จากการดำาเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มั่นคง และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ส่งผลให้

บริษัทฯ ได้รับพระราชทานตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547  

ซึง่ถือเปน็สริิมงคลและเปน็เกยีรตปิระวตัสิงูสดุของบริษทัฯ ผูบ้รหิาร  

และพนักงานทกุคนทีไ่ดรั้บพระราชทานพระบารมปีกปอ้งในคร้ังน้ี  

ตราตั้งพระราชทานน้ีเป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับ

พระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้าโดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ใน

ศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เชื่อถือแก่มหาชนทั้งหลาย และ

เพื่อเป็นกำาลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็นการส่งเสริมธุรกิจ 

ในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับ

รวมทัง้สิน้ 20,000 ลา้นบาท เตบิโตร้อยละ 15.0 ซึง่ถอืเปน็เปา้หมาย 

ท่ีท้าทายอย่างย่ิง เม่ือเทียบกับอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย 

โดยรวมที่คาดว่าจะเติบโตเพียงร้อยละ 5.0 โดยกลยุทธ์สำาคัญ 

ในการดำาเนินงาน ได้แก่ การขยายงานประกันภัยรถยนต์อย่าง 

ก้าวกระโดด โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการแข่งขันด้านราคาท่ีลดลง 

ส่งผลให้ข้อเสียเปรียบด้านราคาที่บริษัทฯ ต้องเผชิญมาตลอด 

2-3 ปีหลังเริ่มหมดไป ในขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ

ทั้งลูกค้าและคู่ค้าว่ามีความม่ันคงและมีคุณภาพการให้บริการ

สินไหมทดแทนระดับสูง โดยประเภทกรมธรรม์ที่มุ่งขยายตลาด  

เช่น กรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ ซึ่งได้ปรับปรุง 

แพ็กเกจเพิ่มเติมให้มีราคาและความคุ้มครองที่จูงใจมากข้ึน  

เช่นเดียวกับการขยายขอบเขตการให้บริการในต่างจังหวัดให้ 

กว้างขวางข้ึน โดยจดัต้ังสาขาใหม ่อกี 3 สาขา ที ่จงัหวัดสมทุรสาคร 

สุพรรณบุรี และลำาปาง 

 สำาหรับการประกันภัยที่ไม่ใช่รถยนต์ (Non Motor) น้ัน 

บริษัทฯ ยังคงมุ่งขยายงานโครงการ Mega Projects ประกันภัย

ภาครัฐ และงานตลาดเฉพาะกลุม่ (Niche Market) เช่น ประกนัภัย 

วิศวกรรม ประกนัภัยความรับผดิของกรรมการและผูบ้ริหาร (D&O) 

ซึ่งมีฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มและยังมีคู่แข่งขันน้อยรายเน่ืองจาก

ต้องใช้ความรู้ความชำานาญเฉพาะ และสำาหรับลูกค้ารายย่อยน้ัน 

บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความคุ้มครองโดดเด่น 

แตกต่างจากคู่แข่ง และมีระดับราคาที่จูงใจ เช่น ประกันภัย  

3 โรคกวนใจ ประกันภัยโรคร้ายจากยุง 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการ 

ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยที่ท้าทายเช่นน้ี ว่าอาจ 

ส่งผลให้อัตราความเสียหายของการรับประกันภัย (Loss Ratio)  

เพิ่มสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงกำาหนดมาตรการพิจารณารับ 

ประกันภัยอย่างระมัดระวัง และมีการควบคุมความเส่ียงภัยท่ีเข้มงวด 

มากขึน้ ไดแ้ก ่การจดัทำา Risk Survey กอ่นการพจิารณารับประกนัภยั 

อย่างเคร่งครัด การวิเคราะห์พอร์ตการรับประกันภัยหรือแพ็กเกจ 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อหาแนวทางแก้ไข 

Segment ที่ผลการรับประกันภัยมีแนวโน้มไม่ดีได้อย่างทันท่วงที

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
 - การเปลี่ยนแปลงอำานาจในการควบคุมบริษัท

 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงอำานาจในการ

ควบคุมบริษัทฯ ดังนี้                                    

 1. นายพนัส ธรีวณิชยก์ลุ กรรมการและประธานคณะผูบ้ริหาร  

ได้ครบกำาหนดเกษียณอายุมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดย 

นายพนัส ธีรวณิชยก์ลุ ยงัคงดำารงตำาแหนง่กรรมการ และกรรมการ

ธรรมาภิบาลต่อไป

 2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและประธานคณะ 

ผู้บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้  

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ยังคงรักษาการในตำาแหน่งกรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่ไปพร้อมกันด้วย

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา 
 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 มีอัตราการเติบโต 

ของ GDP เพยีงร้อยละ 2.5 ซึง่ลดลงอยา่งมากเมือ่เทยีบกบัปกีอ่นหน้า 

ที่เติบโตร้อยละ 4.1 (ที่มา: สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง) และเป็น 

อัตราการเติบโตต่ำาที่สุดนับตั้งแต่ปี 2557 ที่เติบโตร้อยละ 0.8 

โดยปัจจัยลบที่สำาคัญ คือ ปริมาณการส่งออกที่เป็นตัวขับเคลื่อน

เศรษฐกจิหลกัของประเทศไทยเตบิโตตดิลบ จากอตัราการขยายตวั 

ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำาคัญของไทย 

เช่น สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ โดย

มีสาเหตุจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อ และ

ความไม่แน่นอนของการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป 

(Brexit) นอกจากนี้ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขัน

ด้านการส่งออกสินค้ากับประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกับส่งผลให้ 

ยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง ขณะที่การใช้จ่าย 

ของภาครัฐในการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมต่างๆ  

ยังล่าช้ากว่าแผนท่ีต้ังไว้ เน่ืองจากความล่าช้าในการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ 

ส่งผลให้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2563 ซึ่งปกติต้อง

ประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ต้องถูกเลื่อนออกไป 

เปน็ตน้ป ี2563 นอกจากนี ้กำาลงัซือ้ของประชาชนในประเทศยงัได้
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รับผลกระทบจากราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดที่ยังคงตกต่ำาอย่าง

ตอ่เน่ือง  ภาวะหนีค้รัวเรือนทีอ่ยูใ่นระดบัสงู และการจา้งงานทีล่ดลง 

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็ก 

ที่ขาดศักยภาพในการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลหรือการตลาด

แบบออนไลน์ในปัจจุบัน 

 สำาหรับธุรกิจประกันวินาศภัยนั้น มีอัตราการเติบโตที่ลดลง 

จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 

2562 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโตร้อยละ 4.7 เทียบกับช่วง

เดียวกันของปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 6.0 (ที่มา: คปภ.) 

 เม่ือจำาแนกตามประเภทการรับประกันภัย พบว่า เบ้ียประกันภัย 

รถยนต์เติบโตร้อยละ 5.4 เทียบกับการเติบโตร้อยละ 6.7 ของช่วง

เดียวกันในปี 2561 เนื่องจากยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหม่ (มกราคม -  

ธันวาคม 2562) ทีห่ดตวัลงถงึร้อยละ 3.3 (ทีม่า: บริษทั โตโยตา้มอเตอร์  

ประเทศไทย จำากดั) จากปกีอ่นหน้าทีเ่ตบิโตถงึร้อยละ 19.5 (มกราคม -  

ธันวาคม 2561) สง่ผลอยา่งยิง่ต่อการประกันภัยรถยนตซ์ึง่มสีดัสว่น

เบี้ยประกันภัยในธุรกิจประกันวินาศภัยมากที่สุด แม้จะได้รับ 

ผลบวกจากการแข่งขันด้านอัตราเบี้ยประกันภัยที่ลดลงก็ตาม

  เช่นเดียวกับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่หดตัวร้อยละ  

1.3 จากที่เติบโตร้อยละ 4.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  

ตามปริมาณการส่งออกและนำาเข้าของประเทศที่เติบโตติดลบ 

เช่นเดียวกัน แม้จะได้รับผลบวกจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ 

หรือ e-Commerce ที่ส่งผลให้ธุรกิจการขนส่งสินค้าในประเทศ

ขยายตัวอย่างมาก   

 ยอดจำาหน่ายบา้นอยูอ่าศยัทีห่ดตวัลงจากการเข้มงวดในการ

ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการควบคุมการปล่อย

สินเช่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย เน่ืองจากปริมาณ

หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประกันอัคคีภัยมีการหดตัว 

ร้อยละ 1.3 เทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2561 ที่เติบโตร้อยละ 5.8

 สำาหรับประกนัภัยเบด็เตลด็ ยงัคงสามารถเติบโตได ้แมจ้ะม ี

อัตราการเติบโตที่ลดลง โดยเติบโตร้อยละ 4.7 เทียบกับร้อยละ 

5.2 ของช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า โดยยังได้รับผลบวกจากอัตรา

เบี้ยประกันภัยต่อทรัพย์สินในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวเพิ่มข้ึนเพื่อ

ชดเชยค่าสินไหมทดแทนมหาศาลจากพายุเฮอร์ริเคนขนาดใหญ่

หลายคร้ังในทวปีอเมริกาในป ี2560 รวมทัง้ประกนัภัยบางประเภท

ที่มีความเสี่ยงภัยสูงข้ึน เช่น ประกันภัยเคร่ืองบิน นอกจากนี้ 

ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ถือเป็นส่วนหน่ึง

ของประกันภัยเบ็ดเตล็ดยังคงเติบโตได้ดีถึงร้อยละ 14.1 และ 4.4 

ตามลำาดับ ตามอัตราการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้สูงอายุและคนโสด

ในประเทศไทย ประกอบกับบริษัทประกันภัยสามารถเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมายที่มีศักยภาพได้อย่างกว้างขวางข้ึน ผ่านฐานลูกค้าของ

ผู้ประกอบธุรกิจออนไลน์หรือ Mobile Application ต่างๆ แต่

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำาให้การลงทุนภาคเอกชน

เติบโตลดลง รวมถึงโครงการก่อสร้างโครงสร้างคมนาคมพื้นฐาน

ของภาครัฐหลายโครงการไม่สามารถเปิดประมูลและเร่ิมก่อสร้าง

ภายในปี 2562 ได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 

 สำาหรับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) น้ัน 

สามารถสร้างผลประกอบการในป ี2562 ไดส้งูกวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้  

คือ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 

21.3 และบริษัทฯ สามารถสร้างกำาไรสุทธิจากการรับประกันภัย 

1,161.4 ล้านบาท และเมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและ 

รายไดอ้ืน่ 1,624.5 ลา้นบาท ทำาใหบ้ริษัทฯ มกีำาไรกอ่นหกัภาษเีงินได ้

2,785.9 ล้านบาท และกำาไรสุทธิ 2,451.3 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

ร้อยละ 1.8 คิดเปน็กำาไรตอ่หุน้  23.02 บาท สงูข้ึนจากปกีอ่นทีเ่ทา่กบั 

22.61 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2563 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 

5 บาท รวมท้ังปี 2562 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 14 บาท  

 ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วน

เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องสำารองตามกฎหมาย (Capital 

Adequacy Ratio: CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 สูงถึงร้อยละ  

289.7 (เกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 140) ซึ่งสถาบัน 

จดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืชัน้นำาของโลก 2 แหง่ คอื สถาบนั Standard 

& Poor’s (S&P) และสถาบนัจดัอนัดบั A.M. Best ไดป้ระเมนิอนัดบั

ความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ อยู่ในระดับ A-/Stable และระดับ 

A- (Excellent) ตามลำาดับ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทฯ  

ในการสร้างผลประกอบการที่ดี และรักษาฐานะทางการเงิน 

ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
 บริษัท กรุงเทพประกันภยั จำากดั (มหาชน) ไดล้งทนุในบริษัท

ร่วม 3 บริษัท ได้แก่

 1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสัดส่วนเงินลงทุน

ร้อยละ 22.92 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็น

กรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย 

ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในเร่ืองการรับประกันภัย 

สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน

 2. Asia Insurance International (Holding) Limited  

มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษัทดังกล่าวลงทุนใน

บริษัทประกันภัยในภูมิภาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) 

Corporation และ Cambodian Reinsurance Company ทั้งนี้ 

มกีรรมการของบริษทัฯ เข้าร่วมเปน็กรรมการในบริษทัดงักลา่วดว้ย

 3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  มสีดัสว่น 

เงินลงทุนร้อยละ 38 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วม 

เป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการกำาหนด

นโยบาย ตลอดจนให้การสนับสนุนและคำาแนะนำาในเร่ืองการรับ

ประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน

25



ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำาคัญ
 1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย

 ในปี 2562 นั้น ธุรกิจประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบจาก

ปัจจัยลบหลายประการ เช่น การส่งออกที่เติบโตติดลบจากภาวะ 

เศรษฐกิจโลกและคู่ค้าสำาคัญของประเทศชะลอตัว ตลอดจน 

ผลกระทบจากคา่เงนิบาททีแ่ข็งคา่ ยอดจำาหน่ายรถยนต์ใหมท่ีห่ดตวั 

เปน็คร้ังแรกภายหลงัการเตบิโตมา 2 ปตีดิตอ่กนั โดยมอีตัราขยายตวั 

ร้อยละ -3.3 การกำาหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า 

หลกัประกนั (Loan to Value Ratio) ของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ส่งผลให้ยอดจำาหน่ายท่ีอยู่อาศัยหดตัว ในขณะเดียวกันโครงการก่อสร้าง 

โครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมของภาครัฐท่ีกระทรวงคมนาคมต้ังเป้าหมาย 

จะประกวดราคาแล้วเสร็จในปี 2562 จำานวน 9 โครงการ วงเงิน 

งบประมาณรวม 3.83 แสนล้านบาท ดำาเนินการได้แล้วเสร็จเพียง  

1 โครงการ จึงไม่สามารถเป็นแหล่งเบี้ยประกันวินาศภัยได้มาก

อย่างที่คาดหวัง

 อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยยังคงสามารถขยาย

เบี้ยประกันภัยจาก Segment ที่มีศักยภาพการเติบโตดี ได้แก่ 

 - ผู้ประกอบธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและบริการออนไลน์ ตลอดจน 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธุรกิจขนส่งสินค้า โดยร่วมเป็นพันธมิตร 

เพื่อจำาหน่ายประกันภัยให้กับฐานลูกค้าของพันธมิตรเหล่านั้น 

ผา่นช่องทางออนไลน ์หรือ Mobile Application นอกจากน้ี ยงัอยู ่

ในรูปแบบของการมอบสทิธิพเิศษมอบกรมธรรมท์ีม่คีวามคุม้ครอง

ระยะสั้นในช่วงเทศกาลต่างๆ ฟรี เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้ามาวิเคราะห์ และนำาเสนอกรมธรรม์ที่เหมาะสมกับ 

กลุ่มเป้าหมายต่อไป

 - ตลาดประกนัภยัพชืผลการเกษตร ยงัเตบิโตไดด้จีากการที ่

เกษตรกรเร่ิมมีความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการทำาประกันภัย 

มากขึน้จากโครงการประกนัภยัพชืผลของรัฐบาล โดยหลายบริษทั

ขยายงานประกันภัยไปยงัพชืผลทีภ่าครัฐยงัไม่มีโครงการประกนัภยั

พืชผลให้ เช่น ลำาไย 

 - ประกันสขุภาพและอบุตัเิหตุสว่นบคุคล มีอตัราการเตบิโตสงู 

ตามการเติบโตของจำานวนผู้สูงอายุและชนช้ันกลางในประเทศ 

ประกอบกับผู้บริโภคมีความตระหนักถึงภาระค่าใช้จ่ายด้าน 

การรักษาพยาบาลโดยเฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ทกุป ีรวมทัง้ความเสีย่งใหม่ๆ 

ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น เช่น ปัญหามลภาวะทางอากาศในกรุงเทพฯ 

และเชียงใหม่ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปากที่มี 

จำานวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก

 - ประกันภัยการเดินทางที่ขยายตัวอย่างมากตามปริมาณ 

การท่องเท่ียวต่างประเทศของคนไทยท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการขยายตัว 

ของสายการบินต้นทุนต่ำา อีกทั้งยังเป็นประเภทการประกันภัย 

ทีม่อีตัราเบีย้ประกนัภยัไมส่งูเทยีบกบัความคุม้ครองทีไ่ดรั้บ ทำาให้

สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่าย

     นอกจากนี้ กลยุทธ์การแข่งขันอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมของบริษัท

ประกันภัยในปี 2562 ได้แก่

 - การสร้างภาพลกัษณ์การเปน็ผูเ้ช่ียวชาญในบาง Segment 

โดยเฉพาะ มีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการเสริมหลังการขาย

ตลอดจนกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์สำาหรับกลุ่มเป้าหมาย 

Segment น้ันๆ ทีโ่ดดเดน่แตกต่างจากบริษัทอืน่ๆ เช่น กลุม่ผูห้ญงิ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น กลุ่มเจ้าของรถบรรทุกขนาดใหญ่ 

เป็นต้น 

 - การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและรูปแบบการใช้ชีวิตของ 

ลูกค้าให้อยู่ในรูปแบบ Big Data และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ

กรมธรรมส์ำาหรับกลุม่ลกูคา้ทีค่ณุสมบตัหิรือรูปแบบการใช้ชีวิตทีม่ี

ความเสีย่งต่ำา เช่น ประกนัภยัรถยนตส์ำาหรับผูท้ีม่คีูส่มรสและบตุร 

ประกันภัยรถกระบะสำาหรับเจ้าของกิจการขับเอง เป็นต้น

 - การพฒันา Mobile Application เพือ่ใหบ้ริการดา้นต่างๆ 

เช่น สินไหมทดแทน การชำาระค่าเบี้ยประกันภัย รวมถึงช่วยสร้าง

ความสัมพันธ์สำาหรับลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ 

โดย Application จะตรวจวัดระดับการออกกำาลังกายในแต่ละวัน 

ตลอดจนความเสี่ยงภัยอื่นในชีวิตประจำาวัน เช่น พฤติกรรม 

การขับข่ีรถยนต ์ซึง่จะนำาไปสูก่ารเสนอข้อมลูและบริการเสริมต่างๆ 

ในการดแูลสขุภาพและความปลอดภยัทีเ่จาะจงใหก้บัแตล่ะบคุคล 

และจะส่งผลต่ออัตราเบ้ียประกันภัยท่ีลดลงสำาหรับผู้ท่ีมีความเส่ียงต่ำา 

ด้วย

 สำาหรับแนวทางการดำาเนนิงานในป ี2562 ของบริษทั กรุงเทพ

ประกนัภยั จำากดั (มหาชน) น้ัน จากการตัง้เปา้หมายการเตบิโตของ

เบี้ยประกันภัยรับรวมที่ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเติบโต 

ท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงต้องมีกลยุทธ์การขยายงาน 

ที่เข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเบี้ยประกันภัยที่ตั้งไว้ ดังนี้

 - มุ่งขยายงานประกันภัยรถยนต์ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน 

เบี้ยประกันภัยรถยนต์เป็นร้อยละ 43 จากร้อยละ 41 ในปีที่ผ่านมา 

เน่ืองจากตลาดประกนัภัยรถยนตท์ีเ่ร่ิมมกีารแข่งขันดา้นราคาลดลง 

ส่งผลให้ข้อเสียเปรียบด้านราคาที่บริษัทฯ ต้องเผชิญมาตลอด  

2-3 ปีหลังเริ่มหมดไป ในขณะที่แบรนด์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับ

ทั้งในสายตาลูกค้าและคู่ค้าว่ามีความมั่นคงและคุณภาพการให้

บริการสินไหมทดแทนสูง โดยประเภทกรมธรรม์ที่มุ่งขยายตลาด 

ไดแ้ก ่กรมธรรมร์ถบรรทกุ กรมธรรมร์ถยนตภ์าคสมคัรใจประเภท 

2+ ซึ่งได้ปรับปรุงแพ็กเกจเพิ่มเติมให้มีราคาและความคุ้มครอง 

ที่จูงใจมากขึ้น 
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 - การจัดตั้งสาขาใหม่ในต่างจังหวัดอีก 3 สาขาที่  

จังหวัดสมุทรสาคร สุพรรณบุรี และลำาปาง เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 

การให้บริการลูกค้าให้กว้างขวางขึ้น และสามารถขยายงาน 

ประกันภัยใหม่ในพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - การให้ความสำาคัญในการสร้างความผูกพัน หรือ 

Engagement กับลูกค้า-คู่ค้าปัจจุบันให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน เพื่อ 

เพิ่มอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ และเพิ่มโอกาสในการได้งาน

ประกันภัยใหม ่โดยสำาหรับลกูคา้องคก์รและคูค่า้น้ันไดก้ระตุน้และ

เน้นย้ำาใหพ้นักงานใช้ระบบเทคโนโลยรัีกษาความสมัพนัธ์กบัลกูคา้ 

(CRM) ที่บริษัทฯ ได้พัฒนามาระยะหน่ึงอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

เช่น จัดทำาแผนเยี่ยมเยียนลูกค้า-คู่ค้า การติดตามงานต่ออายุ  

การจดัแคมเปญการขาย และสำาหรับลกูคา้รายยอ่ยน้ัน บริษทัฯ ไดห้า 

แนวทางการสร้าง Engagement  ผา่น Mobile Application ช่ือวา่ 

Journeys by BKI ซึง่จะเรียนรู้และประเมนิความเสีย่งภัยของแตล่ะ

บุคคลจากกิจวัตรประจำาวันและพฤติกรรมการขับข่ี เพื่อสามารถ

ให้คำาแนะนำาและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่จะช่วยลดพฤติกรรมที่มี 

ความเส่ียงแบบเฉพาะบุคคล รวมไปถึงการให้รางวัลและสิทธิประโยชน์ 

พิเศษเพ่ือใช้เป็นส่วนลดในสินค้าและบริการต่างๆ ท่ีร่วมเป็นพันธมิตร 

ตลอดจนสิทธิพิเศษส่วนลดเบี้ยประกันภัยอีกด้วย

 และเพ่ือการรองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนตามอัตราการเพ่ิมข้ึน 

ของกรมธรรมแ์ละเบีย้ประกนัภัยรับ และเพือ่การเพิม่ประสทิธิภาพ

การให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ บริษัทฯ ได้นำาระบบเทคโนโลยี

สมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการทำางาน ได้แก่ การนำาระบบ AI 

Motor Claims Contact Center มาเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะใน 

การรับสายโทรศัพทท์ีล่กูคา้ตดิตอ่เข้ามา ซึง่ระบบสามารถสนทนา

กับลูกค้าด้วยน้ำาเสียงเสมือนจริง สอบถามความต้องการบริการ

ของลูกค้า และจัดส่งเร่ืองหรือโอนสายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ไดท้นัท ีเปน็การช่วยลดระยะเวลาการรอสายของลกูคา้ในช่วงเวลา

เร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการพัฒนา Robotic Process 

Automation โดยใช้ระบบอตัโนมติัมาใช้ทดแทนแรงงานคนในงาน

ที่มีลักษณะทำาซ้ำาๆ และมีปริมาณมาก เป็นต้น

 แม้จะตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมในระดับสูง แต่

บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสำาคัญของการรับประกันภัยอย่าง

มีคุณภาพ เพื่อให้ผลกำาไรจากการรับประกันภัยเติบโตสอดคล้อง

กบัปริมาณเบีย้ประกนัภยัทีเ่พิม่ข้ึน โดยการพจิารณารับประกนัภยั

อย่างระมัดระวัง และมีการควบคุมความเสี่ยงภัยที่เข้มงวด ดังนี้

 - มีการพัฒนาระบบข้อมูลและ Business Intelligence  

ให้พนักงานเข้าถึงสถิติข้อมูลผลการรับประกันภัยของกรมธรรม์

แต่ละประเภทได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถจำาแนกแยกย่อยได้

ถึงระดับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้พนักงานรับประกันภัย 

มีข้อมูลประกอบการพิจารณารับประกันภัยใหม่หรือต่ออายุ

กรมธรรม์อย่างครบถ้วน และสามารถเสนออัตราเบี้ยประกันภัย 

ได้อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงภัย 

 - วิเคราะห์พอร์ตงาน ผลิตภัณฑ์/แพ็กเกจท่ีผลการรับประกันภัย 

เร่ิมมีแนวโน้มไม่ดี เพื่อพิจารณาหาคุณลักษณะหรือปัจจัย 

ที่มีความสัมพันธ์กับระดับความเสี่ยง และสามารถปรับข้ึน 

คา่เบีย้ประกนัภยัเฉพาะ Segment หรือกลุม่ลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่งสงู

ไดอ้ยา่งเฉพาะเจาะจง แทนการปรับเพิม่เบีย้ประกันภยัหรอืยกเลกิ

การรับประกันภัยทั้งพอร์ตงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน

 - ให้ความสำาคัญกับการสำารวจลักษณะความเสี่ยงภัยของ

ทรัพย์สินที่จะเอาประกันภัย (Risk Survey) ก่อนการพิจารณารับ

ประกนัภยัอยา่งเคร่งครัด รวมทัง้ใหค้ำาแนะนำาลกูคา้ดา้นการปอ้งกนั 

ความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มอัตรากำาลังวิศวกร

สำารวจภัย (Risk Engineer) มากข้ึนหลายอตัราเพือ่รองรับนโยบายน้ี 

 2. ลักษณะลูกค้า

 ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทั่วไป โดย

บริษัทฯ เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาหรับคุ้มครองทรัพย์สิน 

ส่วนบุคคลต่างๆ ได้แก่ ประกันภัยสำาหรับท่ีอยู่อาศัย ประกันภัยรถยนต์ 

ไปจนถึงประกันภัยเคร่ืองบินโดยสารส่วนบุคคลและโดรน นอกจากน้ี 

ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาหรับคุ้มครองความเส่ียงต่อชีวิตและอนามัย 

ประกอบด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพ 

และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพ่ือคุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 

เช่น แพทย์ วิศวกร เป็นต้น

 ลกูค้าองค์กร ประกอบดว้ยธุรกจิตัง้แตข่นาดยอ่ม ขนาดกลาง 

จนถงึธุรกจิขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ใหบ้ริการ 

คุ้มครองความเสี่ยงภัยในหลากหลายรปูแบบ เชน่ ประกันอัคคีภยั 

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือ 

ภายในประเทศ รวมถึงประกันภัยความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ 

หรือข้อมูลขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  

นอกจากน้ี ยังมีประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด (Industrial  

All Risks) สำาหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ การประกันภัย 

ความรับผิดต่อสาธารณชน (Public Liability) สำาหรับอาคารสำานักงาน 

คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า และสถานบริการต่างๆ ประกันภัย 

การก่อสร้างสำาหรับลกูค้าทีด่ำาเนินธุรกจิรับเหมาก่อสร้างและติดต้ัง 

ไปจนถงึประกนัภยัเคร่ืองบนิโดยสารสำาหรับลกูคา้ทีเ่ปน็สายการบนิ 

 ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัท 

ในเครือ ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภท

เช่นเดียวกัน
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 3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 ลกูคา้เปา้หมายจากแหลง่ตา่งๆ ไดแ้ก่ กลุม่ลกูคา้บคุคลทัว่ไป 

ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้า

ของบริษัทพันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ

 4. ช่องทางการจำาหน่าย

 ช่องทางการจำาหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4  

ช่องทางหลัก ได้แก่

 4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

 บริษัทฯ มตีวัแทนและนายหน้าบคุคลธรรมดา ณ สิน้ป ี2562 

รวมทั้งสิ้น 2,235 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดย

บริษัทฯ มีนโยบายสรรหาตัวแทนที่มีคุณภาพมากกว่าการเพิ่ม

จำานวนตวัแทนใหม้ากทีส่ดุ โดยกำาหนดคณุสมบตัขิองผูท้ีจ่ะเข้ามา 

เป็นตัวแทนของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด และจูงใจตัวแทนให้เข้ามา 

ร่วมงานกับบริษัทฯ ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 

ของตัวแทนให้เป็นมืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อ

สนับสนุนการทำางานของตัวแทนให้มีความสะดวกรวดเร็ว และ

การจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วเป็นธรรม มากกว่าการจูงใจ

ด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ 

 บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์

กับตัวแทนอย่างแน่นแฟ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการเข้า

เยีย่มเยียน รับฟงัปญัหาและความคดิเหน็ของตวัแทนอยา่งใกลชิ้ด 

ทำาให้ปัญหาของตัวแทนได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว  

เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างตัวแทนกับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถรักษาปริมาณงานประกันภัยที่มีอยู่ และจูงใจให้ตัวแทน

พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น

 4.2 นายหน้านิติบุคคล

 บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2562 รวมทั้งสิ้น 335 

ราย ทัง้ทีเ่ปน็นายหน้านิตบิคุคลในประเทศและนายหน้านติบิคุคล 

ท่ีเป็นบริษัทข้ามชาติ มีฐานลูกค้าท่ีเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน 

ของทรัพยส์นิและเงือ่นไขการรับประกนัภยัสงู เช่น โรงงานปโิตรเคม ี

เครื่องบิน และความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ 

ยังมีนายหน้านิติบุคคลที่เน้นจำาหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทาง

ออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งมีจำานวนรายที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ 

บริษัทฯ มากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่ 

ผู้เอาประกันภัยอย่างครบวงจร ต้ังแต่การแนะนำาประเภทการประกันภัย

การเป็นตัวแทนผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ 

ตลอดจนการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ  

มแีนวทางการสนับสนุนการทำางานและกจิกรรมรักษาความสมัพนัธ์

กับนายหน้านิติบุคคลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน

  4.3 สถาบันการเงิน

 บริษัทฯ มีการจำาหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและ 

ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์ และ

บริษัทลีสซิ่งต่างๆ ซึ่งการจำาหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับ 

ธนาคารกรุงเทพน้ันมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และเป็นช่องทาง 

สำาคญัทีบ่ริษัทฯ ใช้ขยายฐานลกูคา้รายยอ่ยในสว่นภูมภิาค รวมถงึ

การขยายฐานลกูคา้ภาคธุรกจิในตา่งประเทศดว้ย โดยการจำาหน่าย

กรมธรรม์แก่ลูกค้าธนาคารน้ันมีทั้งในรูปแบบของการที่พนักงาน 

ของบริษทัฯ เข้าไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดยพนักงานของ

ธนาคารกรุงเทพ ซึง่จะนำาเสนอกบัลกูคา้ทีใ่ช้บริการผา่นเคาน์เตอร์

ธนาคารเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสม 

กับกลุ่มเป้าหมาย มีความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ 

ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจน 

มีการฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพื่อ

ให้สามารถนำาเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

 4.4 ลูกค้าโดยตรง

 คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และ

บริษัทฯ ให้บริการและดูแลโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาช่องทาง 

จำาหน่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 

ให้ได้มากที่สุด เช่น BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำา

ทั่วประเทศ การขยายสาขาไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของ

ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาการจำาหน่ายกรมธรรม์

ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้ง Mobile 

Application 

 สำาหรับลกูคา้รายใหญท่ีเ่ปน็องคก์รและสถาบนัตา่งๆ บริษัทฯ 

ได้มีหน่วยงานธุรกิจลูกค้าองค์กรสำาหรับการขยายตลาดและ 

ให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ และนำาเทคโนโลยีด้านการรักษา 

ความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของ 

บริษัทฯ ในการจัดทำาแผนเย่ียมเยียนและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์ 

กับลูกค้าด้วย

ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2562 (%) ปี 2561 (%) ปี 2560 (%)

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 9.2 7.8 8.0
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    ช่องทางการจำาหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ

จำานวน (ราย) สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 2,235 21.1

นายหน้านิติบุคคล 335 35.2

สถาบันการเงิน 35 23.0

ลูกค้าโดยตรง - 20.7

ภาวะการแข่งขัน
 1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 ในปี 2562 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจำานวนบริษัทประกันภัย 

ท้ังส้ิน  57 บริษัท (ท่ีมา: คปภ. และไม่นับรวม บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ) 

    อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2561 ปี 2560

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 14,769 16,729 15,367

อัตราการเติบโต (%) 23.0 8.9 -0.7

ตลาดประกันวินาศภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 177,498 231,990 219,582

อัตราการเติบโต (%) 4.7 5.7 3.7

    ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ประเภทการรับประกันภัย

ปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2561 ปี 2560

อันดับที่
ส่วนแบ่ง
ตลาด

อันดับที่
ส่วนแบ่ง
ตลาด

อันดับที่
ส่วนแบ่ง
ตลาด

อัคคีภัย 3 13.6 2 14.3 2 13.8

ภัยทางทะเล 2 11.0 5 7.4 4 7.5

ภัยยานยนต์ 3 6.2 5 5.0 7 4.8

ภัยเบ็ดเตล็ด 2 11.2 2 10.0 2 9.7

รวม 2 8.4 3 7.2 3 7.0

ที่มา: ข้อมูล ม.ค.-ก.ย. 2562 และ 2561 จากสำานักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย, ข้อมูล 2560 จาก คปภ. 

ที่มา: ข้อมูลตลาดประกันวินาศภัย จาก คปภ.,

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทประกันภัย 

ที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ 

โดยตรงถึงร้อยละ 61.7 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจ

ประกันวินาศภัยทั้งหมด
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 2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 

 บริษัท กรุงเทพประกนัภยั จำากดั (มหาชน) สามารถดำารงรักษา 

ความเป็นบริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุด 

เป็นอันดับ 3 มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้น

นโยบายการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคา

เกนิความจำาเปน็กต็าม ซ่ึงการทีบ่ริษทัฯ ยงัคงสามารถดำารงสถานะ 

ความเปน็บริษทัประกนัภยัช้ันนำาไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองยาวนาน เน่ืองจาก 

คุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ความมั่นคงทางการเงิน

 ในปี 2562 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. 

Best ประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ  

A-/Stable และระดบั A- (Excellent) ตามลำาดบั นอกจากน้ี บริษทัฯ 

ยังมีสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพียง 0.8 เท่า (ไตรมาส 

3/62) สะท้อนให้เห็นถึงความม่ันคงและน่าเช่ือถือของบริษัทฯ  

ต่อความสามารถในการดำาเนินธุรกิจในระยะยาว สามารถจ่าย 

ค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคู่ค้า

ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน 

 2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

 บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีจำานวนสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 

สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย (ธปท.) และมีฐานลูกค้า

ถงึกวา่ 17 ลา้นบญัชี เปน็ช่องทางการขยายงานประกนัภัยทีส่ำาคญั

อย่างย่ิง ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนาดใหญ่จากลูกค้า 

ทีเ่ป็นบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม และเบ้ียประกันภัยจากลูกค้ารายย่อย 

ผ่านการจำาหน่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคากรุงเทพ 

ยงัมสีาขาในประเทศต่างๆ ในอาเซยีนมากถงึ 17 สาขา ใน 8 ประเทศ 

ช่วยสร้างโอกาสตอ่บริษทัฯ ในการขยายธุรกจิไปยงัประเทศเหลา่น้ี 

ซึ่งหลายประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงและ

ธุรกิจประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก

 3. ความแข็งแกร่งของแบรนด์กรุงเทพประกันภัย

 จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ทำาให้

การชำาระคา่สนิไหมทดแทนแกล่กูคา้และคูค่า้ทางธุรกจิต่างๆ เช่น 

อูซ่อ่มรถยนต ์โรงพยาบาล เปน็ไปอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม และ

การเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

ซึ่งเป็นหน่ึงในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ส่งผลให้

บริษทัฯ มภีาพลกัษณ์ทีด่แีละชัดเจนในเร่ืองความม่ันคง น่าเช่ือถอื

และน่าไว้วางใจมาโดยตลอดจากลูกค้าและคู่ค้าท่ีเคยสัมผัสกับบริการ 

และลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์กรุงเทพประกันภัย (Brand 

Engagement) มีการแนะนำาบอกต่อแบบปากต่อปากในระดับสูง 

สะท้อนให้เห็นจากอัตราการต่ออายุกรมธรรม์ที่อยู่ในระดับสูง 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และ

ความจดจำาในแบรนด์กรุงเทพประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็น 

วัยรุ่นและวัยทำางานตอนต้นมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ี 

จะกลายเปน็กลุม่เปา้หมายทีม่ศีกัยภาพสำาหรับการจำาหน่ายสินคา้

ประกันภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่

หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มช่องทางสื่อสารใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ 

พฤติกรรมการรับสื่อของผู้บริโภคกลุ่มนี้ เช่น การสื่อสารผ่านทาง 

Social Media หรือลงโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ และใน 

ยุคปัจจุบันที่ข่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ทาง Social Media 

อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริษัทฯ ได้มีการติดตามข้อมูลและ

ความคดิเหน็ทีเ่ก่ียวข้องกับบริษัทฯ ใน Social Media ตา่งๆ อยา่ง

ใกล้ชิด และหากเร่ิมมีข้อมูลเชิงลบเก่ียวกับบริษัทฯ ถูกเผยแพร่ 

ใน Social Media บริษัทฯ จะรีบดำาเนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิด 

ความคิดเห็นเชิงลบน้ัน เพ่ือดำาเนินการแก้ไขและช้ีแจงแก่สาธารณชน 

โดยเร็ว

 4. พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง

 บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานคือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ

องค์กร และได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ 

ให้กับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มี

ความสามารถให้อยู่กับองค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออก 

ของพนักงาน (Turnover Rate) อยูใ่นระดบัทีต่่ำาเมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่ 

ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่

มีประสบการณ์ทำางานยาวนาน สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเน่ือง ทำาให้การบริการลูกค้า

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 และจากการท่ีสภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝัง 

ให้ตระหนักถึงความสำาคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่

เปลีย่นแปลงไปอยูเ่สมอ โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี

ทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเร็วตอ่เน่ือง สง่ผลอยา่งยิง่ตอ่พฤตกิรรมผูบ้ริโภค

และกลยุทธ์การแข่งขันของคู่แข่ง

 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศอย่างต่อเน่ืองมาตลอด ซ่ึงครอบคลุมถึงการให้ความสำาคัญ 

กับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า คู่ค้า และกิจกรรม 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการนำาข้อมูลเหล่าน้ันมาวิเคราะห์  

เพือ่ใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่ามารถสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้ริหาร

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบใน 

การแข่งขัน 

 และในปจัจบุนัทีเ่ทคโนโลยดีจิทิลัไดเ้ข้ามามีบทบาทอยา่งยิง่

ในการพฒันาความสามารถในการแข่งขันระหวา่งบริษทัประกนัภัย 

และการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค ในป ี2562 บริษทัฯ จงึได ้

จดัต้ังหน่วยงานใหมด่า้นเทคโนโลยดีจิทิลัโดยเฉพาะ เพือ่ทำาหน้าที่ิ่

วิเคราะห์และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมกับความต้องการ

ของลูกค้ามากที่สุด รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
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ใหม่ๆ ที่ทำาให้บริษัทฯ มีความโดดเด่นในการบริการลูกค้า-คู่ค้า 

เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการลดต้นทุน 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกค้า โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูล 

ส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าจากการโจมตี 

ทางไซเบอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุน

ในระบบการเก็บรักษาข้อมูลและฐานปฏิบัติการสำารอง เพื่อสร้าง

ความตอ่เน่ืองในการดำาเนินธุรกจิในกรณีเกดิวกิฤตกิารณ์ เปน็การ

สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ 

ไม่คาดฝันใดขึ้น บริษัทฯ จะยังคงมีศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ

และให้บริการได้อย่างไม่ขาดตอน

 6. ช่องทางจำาหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย

 จากประสบการณ์ในธรุกจิประกนัวนิาศภัยทีย่าวนาน ระดบั

เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง และพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง  

ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ 

หลากหลาย ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หลายกลุ่ม ซึ่งเป็น 

ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป 

(Mass Market) และตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Market) 

ที่ต้องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและเครือข่ายด้าน 

การรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง

 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ มาจากช่องทาง 

การจำาหน่ายทีห่ลากหลาย ไมมุ่ง่เน้นเฉพาะช่องทางใดช่องทางหน่ึง 

ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งหากเกิดอุปสรรคข้ึนกับช่องทางน้ันๆ 

เช่นเดยีวกบัสดัสว่นเบีย้ประกนัภยัจากลกูคา้รายยอ่ยทีเ่พิม่ขึน้อยา่ง

ต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าองค์กรรายใหญ่ 

ท่ีจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมากหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้า 

รายใดรายหน่ึงไป ซ่ึงในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการขยาย 

ตลาดลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทางออนไลน์ตามการเปลี่ยนแปลง 

ของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยการขยายงานนี้ดำาเนินการ 

ผ่านท้ังช่องทางออนไลน์ท่ีพัฒนาโดยบริษัทฯ เอง และการเป็นพันธมิตร 

กับคู่ค้าที่เชี่ยวชาญการจำาหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ 

 เช่นเดียวกับสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากต่างจังหวัดที่เพิ่มข้ึน 

ต่อเน่ืองมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา จากการขยายฐานลูกค้าใน 

ตา่งจังหวัดผา่นการเปดิสาขาใหม่ และการขยายงานผา่นเคานเ์ตอร์

ธนาคารกรุงเทพอย่างจริงจัง

 7. การดำารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรคุณธรรม

 บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งตามแนวคิด  

“ใจเขา ใจเรา” คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและคำานึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซ่ึงพนักงานทุกระดับ 

ได้รับการปลูกฝังและยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมอมา  

เช่นเดยีวกบัการกำาหนดนโยบายการปฏิบตัติอ่ลกูคา้อยา่งเปน็ธรรม 

สำาหรับใหพ้นักงานใชเ้ปน็แนวทางการทำางาน เพือ่สร้างความมัน่ใจ 

แก่ลูกค้าว่าบริษัทฯ จะยึดมั่นในการบริการที่เป็นธรรมอันนำา

ไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยนโยบายน้ีครอบคลุมตั้งแต่ 

การกำาหนดเบ้ียประกันภัยและเง่ือนไขกรมธรรม์ท่ีคำานึงถึงประโยชน์ 

ของลกูคา้เปน็สำาคญั การนำาเสนอขายทีไ่มร่บกวนความเปน็สว่นตวั 

ของลูกค้าและต้องนำาเสนอข้อมูลสำาคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

การจัดให้มีมาตรการในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

และการจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนกำาหนดกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน 

และจัดการเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของลูกค้าด้วย

 นอกจากนี้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ 

ได้ดำาเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  

ยงัเปน็เครือ่งแสดงถงึความเปน็องคก์รคณุธรรมทีม่คีวามรับผดิชอบ 

และใส่ใจต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซ่ึง

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนา 

การศึกษา ทั้งการพัฒนาสถานที่ มอบอุปกรณ์ สิ่งของแก่โรงเรียน

ที่ขาดแคลน และการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์สำาหรับการเรียนรู้ของ 

คนในชุมชน

ปั จ จั ย ที่ มี ผ ล ก ร ะ ทบ ต่ อ โ อ ก า ส  ห รื อ ข้ อ จำ า กั ด 
การประกอบธุรกิจ ปี 2562
 1. การอนุมัติการก่อสร้างและการประกวดราคาโครงสร้าง 

พื้นฐานคมนาคมของรัฐบาลยังคงล่าช้ากว่าแผนการที่กำาหนด 

ประกอบกบัความลา่ช้าของการบงัคับใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ย 

ประจำาปี 2563 ที่ปกติต้องเริ่มบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2562 ต้อง

เลือ่นไปเปน็ตน้ป ี2563 สง่ผลใหเ้บีย้ประกนัภยัจากการรับประกนัภัย 

โครงการภาครัฐไม่เกิดขึ้นมากอย่างที่คาดการณ์ไว้

 2. กำาลังซื้อของบุคลากรในภาคการเกษตรและธุรกิจ 

ทีเ่กีย่วข้องยงัคงอยูใ่นระดบัต่ำา จากการทีร่าคาสนิคา้เกษตรทีส่ำาคญั 

หลายชนิดยังคงตกต่ำาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับภาวะภัยแล้งใน

ช่วงฤดกูาลเพาะปลกู และภัยน้ำาทว่มคร้ังใหญใ่นพืน้ทีห่ลายจงัหวัด

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับ 

ความเสียหายเป็นจำานวนมาก และทำาให้ค่าสินไหมทดแทนของ 

การประกันภัยพืชผลท่ีธุรกิจประกันวินาศภัยต้องจ่ายให้กับเกษตรกร 

ที่ทำาประกันภัยอยู่ในระดับสูงมากอีกด้วย

 3. จำานวนสาขาธนาคารที่ยังคงลดลงผลกระทบจาก

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จากการทำาธุรกรรมผ่าน 

เคาน์เตอร์ธนาคารเป็นการทำาธุรกรรมผ่าน Smartphone หรือ 

Mobile Banking มากข้ึน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจำาหน่ายกรมธรรม์ 

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Over the Counter Bancassurance) 

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจประกันภัยได้มีโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค 

ผา่น Mobile Banking ทัง้การจำาหน่ายกรมธรรมก์บัผูม้บีญัชีเงินฝาก 

กบัธนาคาร และกบัลกูคา้ทีข่อสนิเช่ือรายยอ่ยหรือสนิเช่ือสว่นบคุคล 

ผ่าน Mobile Application ของธนาคาร
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 4. การแข่งขันด้านราคาเบี้ยประกันภัยในตลาดประกัน

วินาศภัยโดยรวมลดลง โดยเฉพาะประกันภัยรถยนต์ ซึ่งเป็นผล

จากอัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มสูงข้ึนอย่างมากจากการแข่งขัน

ดา้นราคาอยา่งรุนแรงในช่วง 2-3 ปทีีผ่า่นมา สำาหรับการประกนัภยั 

ทรัพย์สินน้ัน อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกยังคงปรับตัว

เพิ่มข้ึนต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อชดเชยความเสียหายจาก 

คา่สนิไหมมหาศาลจากภัยธรรมชาตใินป ี2560 ประกอบกบัปริมาณ 

Capacity ในการรับประกันภัยในตลาดโลกที่ตึงตัวมากข้ึน  

จากการที่เงินลงทุนจากกองทุนและสถาบันการเงิน (Alternative 

Capital) ที่เข้าไปลงทุนในตลาดรับประกันภัยต่อลดลง

 5. มาตรการการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร

แห่งประเทศไทย โดยกำาหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือ

ต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value Ratio) ที่กำาหนดให้ 

ผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัยราคา 10 ล้านบาทข้ึนไป หรือผู้ที่ซื้อที่อยู่อาศัย 

หลังที่ 2 ต้องวางเงินดาวน์ในระดับ 10-30% ส่งผลกระทบต่อยอด 

จำาหน่ายอสังหาริมทรัพย์และปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 6. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 2 ครั้ง รวมร้อยละ 0.50 ทำาให้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ของประเทศไทยอยู่ในระดับต่ำาที่สุดนับจากปี 2551 ส่งผลกระทบ

ต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทฯ

 7. คา่เงนิบาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐฯ ทีแ่ข็งคา่มากข้ึน โดยแข็งค่า

ถงึร้อยละ 8.3 จากป ี2561 (สศช.) กระทบตอ่ประเภทการประกนัภัย 

ท่ีรับค่าเบ้ียประกันภัยในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประกันภัยทรัพย์สิน 

ขนาดใหญ่ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่อัตราแลกเปลี่ยน 

ส่งผลให้ได้รับค่าเบี้ยประกันภัยในสกุลเงินบาทลดลง

 8. มาตรการของหน่วยงานกำากับดูแลในการเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 

แกผู่เ้อาประกนัภัย อาท ิการกำาหนดอตัราค่าขาดประโยชน์รายวัน 

จากการใช้รถยนต์อย่างชัดเจน การปรับเพ่ิมราคากลางค่ารักษาพยาบาล 

ทีบ่ริษทัประกันภยัตอ้งจา่ยใหก้บัโรงพยาบาลสำาหรับผูท้ีป่ระสบภัย 

จากรถ ซึ่งมีการปรับเพิ่มถึง 16 รายการ ย่อมส่งผลต่ออัตรา 

ค่าสินไหมทดแทนของการประกันภัยรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น 

ความสามารถในการดำารงอัตราส่วนตามประเภทธุรกิจ
 ปี 2562 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 21,008.9 ล้านบาท 

โดยเบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 

ยกเว้นการประกันอัคคีภัยท่ีมีอัตราการเติบโตติดลบ โดยเบ้ียประกันภัย 

เบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 47.1 มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 17.9 อันเน่ืองมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจาก 

ช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร ช่องทางธุรกิจนายหน้า และการขยายงาน 

ผ่านช่องทางธุรกิจสถาบันการเงิน ในส่วนการประกันภัยรถยนต์

มีสัดส่วนร้อยละ 42.8 มีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึนร้อยละ 30.5  

เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจากมีการขยายงานในทุกช่องทาง 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงจากช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยและธุรกิจนายหน้า 

ในส่วนการประกันภัยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

และประกนัภัยรถยนต ์มีสดัสว่นรวมกนัร้อยละ 10.1 ลดลงเลก็น้อย 

เมื่อเทียบกับปีก่อน

    สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจำาแนกตามประเภทการรับประกันภัย

ประเภท 2562 สัดส่วน % 2561 สัดส่วน % 2560 สัดส่วน %

อัคคีภัย 1,525.0 7.2 1,610.4 9.3  1,553.3 9.7

ภัยตัวเรือ 44.3 0.2 38.7 0.2 41.7 0.3

ภัยสินค้า 560.0 2.7 397.4 2.3 386.1 2.4

ภัยรถยนต์ 8,989.7 42.8 6,888.1 39.8 6,101.8 38.3

ภัยเบ็ดเตล็ด 9,889.9 47.1 8,391.6 48.4 7,858.0 49.3

รวม 21,008.9 100.0 17,326.2 100.0 15,940.9 100.0

 (ล้านบาท)

32



    อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย

ประเภท

2562 2561 2560

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่า
สินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

อัคคีภัย 1,058.1 136.0 12.9 1,089.1  162.4 14.9 1,093.2 161.5 14.8

ภัยตัวเรือ 6.0 1.9 31.7 4.9 (6.6) (134.7) 4.9 3.6 73.4

ภัยสินค้า 237.6 93.2 39.2 202.1 56.6 28.0 195.4 27.0 13.8

ภัยรถยนต์ 7,713.5  5,057.2 65.6  6,177.5 3,918.1 63.4 6,183.6 3,975.3 64.3

ภัยเบ็ดเตล็ด 4,168.4 1,840.5 44.2 3,826.7 1,454.6 38.0 3,564.2 1,530.5 42.9

รวม 13,183.6  7,128.8 54.1 11,300.3 5,585.1 49.4 11,041.3 5,697.9 51.6

 (ล้านบาท)

 สำาหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2562  

คิดเปน็ร้อยละ 54.1 สงูกวา่ป ี2561 ซึง่อยูใ่นระดบัร้อยละ 49.4 โดยมี

อตัราความเสยีหายเพิม่ข้ึนในทกุประเภทการรับประกนัภัย ยกเวน้ 

การประกนัอคัคภียั อตัราความเสยีหายทีเ่พิม่ข้ึนเปน็ผลเน่ืองมาจาก 

ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 27.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และ 16.7 ตามลำาดับ
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ปัจจัยความเสี่ยง

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงที่จะนำาพาธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้

ในระยะยาวอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Committee)  

เพ่ือทำาหน้าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการความเส่ียง ติดตาม ดูแล 

ความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้และสนับสนุนการปฏบิตังิาน 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยอาศัยพื้นฐานของการกำากับดูแล 

กิจการท่ีดีและการมีกรอบบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกจากน้ี ยังได้พัฒนา 

และปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง 

ให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงต้องเผชิญ 

ความเสีย่งทีส่ำาคญั ซึง่อาจสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การดำาเนินงาน

และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย
  1.1 ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

การกำาหนดเบี้ยประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงท่ี 

เกิดข้ึน การพิจารณารับประกันภัยท่ีมีความเส่ียงสูง และการพิจารณา 

ทำาประกันภัยต่อท่ีไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนจริงมีมูลค่าสูงกว่าท่ีได้คาดการณ์ไว้ รวมถึง 

การบริหารจัดการเงินสำารองตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการ

จัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์ 

และสินไหมทดแทน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

  ด้านการรับประกันภัย โดยกำาหนดให้มีการทบทวน

นโยบายการรับประกันภัย และกรอบการบริหารการประกันภัยต่อ

เปน็ประจำาทกุป ีมแีผนการดำาเนินงานทีส่ามารถปรับเปลีย่นไดต้าม

สถานการณ์ของตลาดประกันภัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

วิเคราะห์ระดับการรับความเสี่ยงไว้เองให้มีความเหมาะสมกับ

ความเสี่ยงภัยที่สามารถรับได้ รวมถึงทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัย  

หลักเกณฑ์การรับประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน

ในตลาด และการจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการรับประกันภัยและกระจายความเส่ียงภัยอย่างเหมาะสม  

  ด้านการจัดการสินไหมทดแทน โดยกำาหนดให้มี 

การทบทวนนโยบายการจัดการค่าสินไหมทดแทนเป็นประจำาทุกปี 

เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง กำาหนด

ขอบเขตอำานาจค่าสินไหมทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ 

ในการพจิารณาคา่สนิไหมทดแทน รวมทัง้กำากบั ดแูล ตดิตามสถานะ 

ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการจดัตัง้สำารองคา่สนิไหม

ทดแทนให้มีความเพียงพอ นอกจากน้ี ได้ควบคุมดูแลคุณภาพ 

การบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มีความเป็นธรรมและเป็นไป 

 

อย่างรวดเร็ว เพ่ือให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ 

สูงสุด   

  1.2 ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากเหตุการณ์ความเสียหาย 

ขนาดใหญ่หรือภัยธรรมชาติที่เป็นมหันตภัย ทำาให้บริษัทฯ ได้รับ 

ผลกระทบด้านสินไหมทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

โดยจัดสรรประกันภัยต่อสำาหรับการรับเสี่ยงภัยไว้เองให้มี

ความเพียงพอภายใต้สัญญาประกันภัยต่อแบบกำาหนดสัดส่วน

แน่นอน (Proportional Treaty) และสัญญาประกันภัยต่อแบบ 

ไมเ่ปน็สดัสว่น (Non-proportional Treaty) รวมถึงจดัสรรเงินสำารอง 

ค่าสินไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ เพื่อไม่ให้กระทบกับ 

ความมั่นคงทางการเงิน

  1.3 ความเสีย่งดา้นการกระจกุตวั (Concentration Risk) 

จากธุรกิจประกันภัย

  เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากการรับประกันภัย และ 

การประกันภัยต่อ ซ่ึงอาจเกิดการกระจุกตัวในภัยท่ีรับประกันภัย และ 

กระจุกตัวในการโอนความเส่ียงไปให้ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหน่ึง 

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

ดังนี้

  ด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัย โดยบริษัทฯ มีระบบ 

การควบคมุความเสีย่งภยัสะสม (Risk Accumulation) อยูใ่นระดบั

ที่เหมาะสมต่อการจัดสัญญา และอยู่ภายใต้ XOL Protection 

นอกจากน้ี ยังมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าท่ีกำาหนด 

  ดา้นการกระจกุตวัจากการประกนัภยัตอ่ โดยบริษทัฯ ได้ 

คัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อเป็นประจำาทุกปี หากเป็นผู้รับประกันภัยตอ่ 

ในประเทศจะพิจารณาจาก CAR Ratio และผู้รับประกันภัยต่อ

ต่างประเทศจะพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินจากสถาบัน

จัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสากล และมีการกำาหนดเงื่อนไข 

Reinsurer Downgrade Clause ภายใต้ Special Termination 

ซึ่งทำาให้บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญากับผู้รับประกันภัยต่อได้

ในกรณีที่ฐานะการเงินและความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อ 

รายน้ันลดต่ำาลงกว่าท่ีบริษัทฯ กำาหนด  รวมถึงมีการกระจายความเส่ียง 

ไปยังผู้รับประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม

  1.4 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย 

  - ความเส่ียงจากการประกันภัยต่อ 

  เปน็ความเสีย่งทีบ่ริษทัฯ อาจไมไ่ดรั้บชำาระหนีต้ามสญัญา 

จากผู้ รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันท่ีมีต่อบริษัทฯ โดยมี

สาเหตุมาจากขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินท่ีไม่ม่ันคง 

ของผู้รับประกันภัยต่อ ทำาให้บริษัทฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหม 
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ทดแทนเอง นอกจากน้ี ยังมีความเส่ียงท่ีผู้รับประกันภัยต่อจำานวนหน่ึง 

อาจมีความสามารถรับประกันภัยต่อในจำานวนเงินท่ีลดลง เน่ืองจากถูก 

ปรับลดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์ 

จะรับประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจำานวนเงินที่จำากัด

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

โดยกำาหนดแนวทางการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณา 

ฐานะการเงินและความม่ันคงของผู้รับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับ 

ความน่าเช่ือถือของผู้รับประกันภัยต่อ แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหม 

ทดแทนคนื และการทำาประกนัภัยตอ่กบัผูรั้บประกนัภัยต่อหลายราย 

ทีเ่ช่ือถอืไดแ้ละมคีวามสามารถในการรับประกนัภัยตอ่ ซ่ึงวิธีดังกล่าว 

จะช่วยกระจายความเส่ียงภัยได้ นอกจากน้ี ได้พิจารณาเง่ือนไข 

ในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานท่ีมีความรู้ 

ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเร่ืองการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมาย 

ในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

  - ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย

  เป็นความเส่ียงท่ีบริษัทฯ อาจไม่ได้รับชำาระเบ้ียประกันภัย

จากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าประกันภัยภายในระยะ 

เวลาท่ีกำาหนด หรือตัวแทนและนายหน้าท่ีทำาหน้าท่ีเก็บเบ้ียประกันภัย 

จากลูกค้า ได้เก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วแต่ไม่นำาส่งเงินเข้า

บริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บ 

ค่าเบี้ยประกันภัยค้างชำาระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้ 

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง 

โดยมกีระบวนการติดตามเบีย้ประกนัภัยคา้งรับจากผูเ้อาประกนัภัย 

ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงกำาหนดหลักเกณฑ์ 

การคดัเลอืกตวัแทนและนายหน้า และการวางหลกัประกัน เพือ่เปน็ 

การประกันการชำาระเบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่บริษัทฯ กำาหนด

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
 ในปี 2562 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว และ

ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ 

และจีน ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในอัตราที่ลดลงจาก

ปีก่อนหน้า สำาหรับภาวะตลาดเงินและตลาดทุนได้รับผลกระทบ

จากมาตรการผอ่นคลายทางการเงินจากธนาคารกลางของประเทศ

เศรษฐกิจสำาคัญ โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ มีการปรับลด

อตัราดอกเบีย้ 3 คร้ัง เมือ่เดอืนกรกฎาคม เดอืนกนัยายน และเดอืน 

ตลุาคม ตามลำาดบั นอกจากน้ี อตัราเงินเฟอ้ในประเทศทีอ่ยูใ่นระดบั 

ต่ำากว่ากรอบเป้าหมายเป็นอีกปัจจัยสำาคัญท่ีกดดันให้คณะกรรมการ 

นโยบายการเงิน (กนง.) ปรับลดอตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยลงถงึ 

2 ครั้ง เมื่อเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายน ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากและผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีอยู่ในระดับต่ำา  

รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ 

เศรษฐกิจโลกและมาตรการกีดกันทางการค้าดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน  

บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงหลายประเภท และได้บริหารความเสี่ยง

เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงต่างๆ มีดังนี้

  2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ 

ตามภาระผูกพันท่ีตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีคู่สัญญาจะถูก

ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง

  บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้ 

   - เงินให้กู้ยืม

  จะพิจารณาถึงฐานะการเงิน และความสามารถในการชำาระหน้ี 

ของลูกหน้ีตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเช่ือที่ดี พร้อมกำาหนด

วงเงินใหกู้ย้มืตอ่มลูคา่หลกัประกนั (Loan to Value) ไมใ่หเ้กินกว่า 

ท่ีกฎหมายกำาหนด และติดตามกระแสเงินท่ีได้รับชำาระในแต่ละเดือน 

รวมถึงความสม่ำาเสมอในการชำาระหนี้ของลูกหนี้

   - ตราสารหนี้ 

  บริษทัฯ เลอืกลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรธนาคาร 

แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีมีกระทรวงการคลังค้ำาประกัน 

และตราสารหน้ีเอกชน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารหน้ีเอกชนที่

มอีนัดบัความน่าเช่ือถอืไมต่่ำากวา่ระดบัเพือ่การลงทนุ (Investment 

Grade) เลอืกประเภทธุรกจิ และอตุสาหกรรมของผูอ้อกตราสารหน้ี 

กลุ่มผู้บริหารที่มีประวัติดี พร้อมทั้งมีการทบทวนฐานะการเงิน 

ตลอดจนความสามารถในการชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของ 

ผู้ออกตราสารหนี้อย่างสม่ำาเสมอ

  2.2 ความเสีย่งดา้นการกระจกุตวั (Concentration Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ  

ทั้งในและต่างประเทศ หรือการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รายใดรายหน่ึง

มากเกนิไป เมือ่เกิดผลกระทบทางลบตอ่กลุม่ดงักลา่วจะทำาใหเ้กดิ

ความเสียหายแก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก

  บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจาย 

การลงทนุในประเภทของสนิทรัพยต์า่งๆ ทัง้ตราสารหน้ี ตราสารทนุ 

และสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกระจายการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้หลายราย  

และกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของประเทศ ในสัดส่วนที่เป็นไป

ตามข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดย

องค์กรกำากบัดแูล รวมถงึกระจายการลงทนุในหมวดอตุสาหกรรมที่

หลากหลาย สำาหรับกรณีลงทนุในสนิทรัพยส์กลุเงนิตราตา่งประเทศ

จะทำาการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำานวน

  2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

  เป็นความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถ 

ชำาระหน้ีหรือภาระผูกพันได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถแปลง

หลักทรัพย์เป็นเงินสดในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้

บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินสดด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น

  การบริหารความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร 

เงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตร

ระยะสัน้ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่มสีภาพคลอ่งสงู สำารองไว้ 

สำาหรับค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน โดยกำาหนดให้เงินฝาก หรือพันธบัตร 
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ระยะสั้นทยอยครบกำาหนดในแต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการใช้เงิน ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงิน 

ตามภาระผกูพนัตา่งๆ ทีว่างไว ้และอกีสว่นหน่ึงบริษทัฯ จดัสรรเงนิ 

ไปลงทุนในหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นท่ีต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และ 

สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้สะดวกท่ีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนสำารอง 

ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์  

ท่ีสามารถเบิกใช้ได้ทันทีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเหนือความคาดหมาย 

ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้

  2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหาย 

จากการผันผวนของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

มูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และ

อัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของ

สนิทรัพยล์งทนุ อนัไดแ้ก ่ตราสารทนุ ตราสารหน้ี และหน่วยลงทนุ 

  เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหาร 

ความเสี่ยง ดังนี้

   -  ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน

  บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนท่ีผู้ออกมีฐานะการเงิน 

ทีแ่ข็งแกร่ง มคีวามสามารถในการทำากำาไร มศีกัยภาพในการเตบิโต

ได้อย่างต่อเน่ือง อีกทั้งบริษัทฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไว้ 

เพื่อการลงทุนระยะยาว ซ่ึงจะสามารถลดความผันผวนของราคา

ตราสารทุนได้

   - ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

  บริษัทฯ ทำาการติดตามการกำาหนดอัตราดอกเบี้ย 

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนใน 

ตลาดตราสารหน้ีอย่างใกล้ชิด เพื่อกำาหนดระยะเวลาการลงทุน  

(Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหน้ีจนครบกำาหนด 

เพือ่ลดความเสีย่งดา้นราคาตราสารหน้ีทีเ่ปลีย่นแปลงไป และยงัม ี

การบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มีจำานวนเงินที่ครบกำาหนด 

ทกุๆ เดอืน ในจำานวนทีใ่กลเ้คยีงกนั ทำาใหล้ดความเสีย่งทีเ่กดิจาก 

การลงทนุตอ่ (Reinvestment Risk) ลงได ้นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเข้าร่วม 

ประมลูเพือ่ลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้เมือ่มอีตัราผลตอบแทนทีส่งู

กว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน

   - ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทฯ หรือบริษัทจัดการกองทุนที่บริษัทฯ ว่าจ้าง 

ให้บริหารกองทุนอาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียง 

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

ต่างสกุลเงิน (Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญา 

แลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) และสญัญาซือ้ขาย 

เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) 

เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ของตลาด และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานที่กำากับดูแล

  นอกจากน้ี บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน 

ด้วยวิธีการประเมินและแบบจำาลองต่างๆ เช่น Value at Risk, 

Sensitivity Analysis,  Stress Test  เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะ 

การเงนิทีย่ดืหยุน่เพยีงพอทีจ่ะรองรับความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนได้

3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
  3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่ เ กิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์  

แผนดำาเนินงาน และการนำาไปปฏบิตัไิมเ่หมาะสม หรือไมส่อดคลอ้ง 

กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคม  

และเทคโนโลยี อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์  

ฐานะการเงนิ เงินกองทนุ และผลประกอบการของบริษทัฯ โดยปจัจยั 

ความเสีย่งภายใน เช่น โครงสร้างองคก์ร วธีิปฏบิตังิาน ความเพยีงพอ 

ของข้อมลู และเทคโนโลย ี เปน็ตน้ และปจัจยัความเสีย่งภายนอก  

เช่น ความต้องการของผู้บริโภค ช่องทางการขาย ภาวะเศรษฐกิจ 

การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัยทางการเมือง เป็นต้น  

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

โดยวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ  

และวางแผนการดำาเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กรไปจนถึงระดับ 

หน่วยงาน พร้อมทั้งเผยแพร่แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน อีกทั้งควบคุมและติดตาม 

การดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งกำาหนดสัญญาณเตือน 

ในกรณีท่ีผลการดำาเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 

ที่กำาหนดไว้ เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้อง 

กับปัจจัยภายนอกและสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป นอกจากน้ี บริษัทฯ 

ไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่การขยายงานลกูคา้รายยอ่ยและตลาดภูมิภาค 

อย่างต่อเน่ือง ด้วยผลิตภัณฑ์ท่ีมีศักยภาพในการทำาตลาด 

และเหมาะสมตามความเสี่ยงของแต่ละ Segment เพื่อให้ 

สามารถแข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการเพิ่มช่องทาง 

การขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำางานด้าน 

รับประกันภัยและบริการสินไหมทดแทนผ่านการใช้ระบบ 

เทคโนโลย ีและนวตักรรมตา่งๆ รวมถงึการสร้างระบบสารสนเทศ 

เพือ่การตดัสนิใจทีม่ปีระสทิธิภาพ และพฒันาบคุลากรใหม้คีณุภาพ  

มคีวามรู้ และความเช่ียวชาญในงานประกนัภัย เพือ่สง่มอบบริการ

ที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและคู่ค้าต่อไป  

  3.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสาร 

ลงสื่อหลักในเชิงลบ อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

ต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมาย

กำาหนด อาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง 
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ความสามารถในการทำากำาไร และฐานะการเงินของบริษัทฯ 

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

โดยยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบ 

ตอ่สงัคม รวมถงึมุง่เน้นทีจ่ะรักษาภาพลกัษณ์ทีด่ตีอ่ลกูคา้ คู่ค้า และ 

การปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวส่งผล 

ตอ่ภาพลกัษณ์ ช่ือเสยีง ความมัน่คง และฐานะการเงนิของบริษทัฯ  

  3 . 3  คว าม เสี่ ย งด้ า นกา รปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย  

(Compliance Risk)

  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม  

หรือปฏบิตัไิมค่รบถว้นถกูตอ้งอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงหรือ

ความเข้มงวดของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดย

หน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของ 

บริษัทฯ การถูกลงโทษและถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ 

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย  

กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานกำากับดูแลภาครัฐ 

เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนถอืปฏบิตั ิและมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบในการสอบทานการปฏิบัติดังกล่าว รวมถึงมีหน่วยงาน

กำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบติดตามและสื่อสารกฎระเบียบ

และข้อบงัคับทีอ่อกโดยหน่วยงานกำากบัดแูลภาครัฐใหก้บัพนักงาน 

ทุกคนทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  

  3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

  เป็นความเสี่ ยงที่ เกิด ข้ึนจากการดำ า เ นินงานใน 

ทุกส่วนงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจเกิดการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจาก 

ความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง หรือความบกพร่องของบุคลากร  

กระบวนการปฏบิตังิาน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ การทจุริตฉอ้ฉล 

จากบุคลากรภายใน การทุจริตฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก รวมถึง 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก ซ่ึงอาจทำาให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก  

และส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทฯ

  บริษทัฯ ไดก้ำาหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญและกำาหนดให้มีระบบการควบคุม

ภายในที่ดี โดยใช้ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงาน 

และมาตรการป้องกันการทุจริต รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากร

อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตามลักษณะงาน รวมถึง 

มีผู้เช่ียวชาญในการทำางานแต่ละด้าน เพ่ือให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ  

อีกทั้งยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถทำางานทดแทนกันได้  

ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปได้ 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ 

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ  

ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

อยูเ่สมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงักำาหนดใหท้กุหน่วยงานรับผดิชอบ 

ต่อการบริหารความเส่ียงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมท้ัง 

ยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับ

พนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

  ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจาก

ปัจจัยภายนอก บริษัทฯ มีการจัดทำาแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ 

อยา่งต่อเน่ือง (Business Continuity Plan) โดยมสีถานทีท่ำางานสำารอง 

และศูนย์ข้อมูลสำารองท่ีพร้อมใช้งานได้ทันที และมีการรวมศูนย์ข้อมูล 

ในคอมพวิเตอร์ของพนักงานเช่ือมมาจากสว่นกลาง (Server) ซึง่จะ 

ช่วยใหบ้ริษทัฯ สามารถลดผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน และทำาใหธุ้รกจิ 

ของบริษัทฯ สามารถดำาเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน

  3.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Risk)

  เปน็ความเสีย่งทีเ่กิดจากการนำานวตักรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่ง 

ผลกระทบต่อระบบงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึง 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

  บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง   

โดยจัดให้มีแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน และกำาหนดมาตรการความปลอดภัย

ที่รัดกุม รวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม 

รูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพื่อความม่ันคงปลอดภัยและลด 

ผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์

  3.6 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหน้ีสิน  

(Asset and Liability Management Risk)

  เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุน 

ในการถือครองตราสารทุนและตราสารหน้ีในระยะยาว ซึ่งอาจ

ส่งผลกระทบต่อการชำาระหน้ีสินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ คือ  

เงินสำารองค่าสินไหมทดแทน และเบ้ียประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ 

เน่ืองจากความไม่สัมพันธ์กันระหว่างจำานวนสินทรัพย์และระยะเวลา 

ของการลงทุน  

  บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง  

โดยบริหารจดัการจำานวนสนิทรัพยแ์ละระยะเวลาของการลงทนุให้

มีความเหมาะสม มีสภาพคล่อง และมีจำานวนที่เพียงพอต่อหนี้สิน

ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ 

ในอนาคตได้อย่างมั่นคง  

  3.7 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

  เป็นความเสี่ ยงที่ ไม่ เคยปรากฏข้ึนหรือไม่ เคยมี

ประสบการณ์มาก่อน แต่อาจจะเกิดข้ึนได้ในอนาคต เน่ืองจาก 

ความไม่แน่นอนและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม  

เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลง 

ทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการประมาณการทั้งในเชิงโอกาสและ

ความรุนแรงในการเกิด แต่เมื่อเกิดข้ึนแล้วอาจส่งผลกระทบ 

อย่างรุนแรงได้

  บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเส่ียง 

โดยได้ตระหนักและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด   

รวมถึงกำาหนดมาตรการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ
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คณะที่ปรึกษา

นายดำารงค์ กฤษณามระ
ที่ปรึกษา

นายปิติ สิทธิอำานวย
ที่ปรึกษา

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ

อายุ 76 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 พฤศจิกายน 2561 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- บิดาของนายชวาล โสภณพนิช

- บิดาของนางสาวลสา โสภณพนิช

- อาของคู่สมรสนางณินทิรา โสภณพนิช

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- B.Sc., University of Colorado, U.S.A.

- Advanced Management Program, the Wharton School

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 6

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

รุ่นที่ 16/2545 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน,  

ปี 2521 - 16 มิ.ย. 2560

- ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 16 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2553 - 2558

- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 2552

- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2511 - 2520

- ประธานกรรมการ บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล  

4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2529 - มิ.ย. 2560

- ประธานกรรมการ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์)  

9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2531 - มิ.ย. 2560

- ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์  

8 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2522 - มิ.ย. 2560

- ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ 

กำาหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2559 - มิ.ย. 2560

- รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2534 - 2558

- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ปี 2511 - 2558

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   

- ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

- กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2558 - 17 พ.ค. 2561

- กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภา  

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี 2546 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ปี 2560 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ ปี 2551 - 2559

- กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  

ปี 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

ปี 2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  

ปี 2551 - ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปี 2540 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย  

ปี 2537 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์  

ปี 2523 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร Association of Insurers and Reinsurers of  

Developing Countries ปี 2555 - ปัจจุบัน

- กรรมการ PT Asian International Investindo ปี 2541 - ปัจจุบัน

- กรรมการ Asian Insurance International (Holding) Ltd.  

ปี 2541 - ปัจจุบัน

- กรรมการ International Insurance Society, Inc., New York, U.S.A.

 ปี 2552 - 2558

- ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย ปี 2549 - 2551

- นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534,  

2540 - 2544, 2548 - 2550

- กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2513 - 2550

- Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. Singapore ปี 2531 - 2535

-  Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta ปี 2530 - 2532

-  President, The East Asian Insurance Congress ปี 2527 - 2529,  

2547 - 2549
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นายกองเอก เปล่งศักด์ิ ประกาศเภสัช 

กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 77 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

7 เมษายน 2542 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) ประเทศไอร์แลนด์

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์  

สถาบันราชภัฏลำาปาง

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ The Association for  

Overseas Technical Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)  

รุ่นที่ 1

- AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน  

สมาคมวิชาชีพบัญชี 

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2550 

- หลักสูตร The Characteristics of Effective Directors รุ่นที่ 1/2549

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2546

ประสบการณ์การทำางาน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561

- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

 ปี 2547 - 2548

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2542 - 2548

- ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ปี 2540 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ปี 2553 - ปัจจุบัน

- นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2544 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ ปี 2523 - 2544

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำากัด 

(มหาชน) ปี 2521 - พ.ย. 2561

- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารสินเอเชีย 

จำากัด (มหาชน) ปี 2548 - เม.ย. 2553

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารสินเอเซีย จำากัด 

(มหาชน) ปี 2548 - มิ.ย. 2553

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2530 - 2558

- ประธานกรรมการ บจ.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคัล ปี 2540 - 2548

- ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น 

ปี 2527 - 2549

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

28 กุมภาพันธ์ 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

รุ่นที่ 4/2555

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

รุ่นที่ 8/2553

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 28/2552

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 76/2549

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2547 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน, 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) ปี 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ไฮด์  

เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น (TCC Group)  

ปี 2556 - ปัจจุบัน

- ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ปี 2554 - 2555

- ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  

ปี 2551 - 2554

- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 9 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 

ปี 2544 - 2551

- ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  

ปี 2543 - 2544 

- กรรมการธนาคารออมสิน ปี 2554 - 2555

- กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2553 - 2554, 2549 - 2551

- กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ปี 2553 - 2554, 2548 - 2549

- กรรมการองค์การเภสัชกรรม ปี 2552 - 2555

- กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2548 - 2550
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

27 กุมภาพันธ์ 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University, New York, U.S.A. 

- ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง Swiss Insurance  

Training Centre, Switzerland

- ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง Australian Management  

College, Australia

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1) รุ่นที่ 18  

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 42

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 8

- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  

สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 3

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

รุ่นที่ 2/2559

- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)  

รุ่นที่ 1/2557

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

รุ่นที่ 7/2556

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 

รุ่นที่ 10/2556

- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP)  

รุ่นที่ 2/2554

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 32/2553

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) 

รุ่นที่ 4/2550

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ  

และประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 

(ปัจจุบัน)

- กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 

มิ.ย. 2555 - เม.ย. 2557

- ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ กรุ๊ป 

(ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

จำากัด (มหาชน) (ปัจจุบัน)

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี  

ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เม.ย 2559 - พ.ย. 2560

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำานักงาน ป.ป.ช.  

20 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน  

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน  

(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

- กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

24 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการกฤษฎีกา (ปัจจุบัน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัยไทย (ปัจจุบัน)

- สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558

- กรรมการ บจ.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ 

 เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556

- ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำากระทรวงพาณิชย์ 

พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556

- รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551

- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551

- ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายเศรษฐกิจ  

ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551

- อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการส่งเสริม 

และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบอื่นในกำากับของราชการ

ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ ปี 2548 - พ.ค. 2554

- ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย ปี 2545 - 2550

- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ปี 2544 - ส.ค. 2551

- อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 - 2549

- ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2542 - 2544

- รองอธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 - 2542

42



นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ 
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 77 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton 

School of Finance and Commerce, University of Pennsylvania

- วุฒิบัตร Management Development Program, the Wharton 

School

- วุฒิบัตร Executive Development Program, Harvard Business 

School

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 0/2543 

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 
กรรมการอิสระ

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2548

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี B.B.A. Management, University of the East, Philippines

- ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University of Santo Tomas, 

Philippines

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้อำานวยการ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

ปี 2549 - 2553

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 

ปี 2548 - ม.ค. 2562

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป 

ปี 2547 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น ปี 2548 - 2556

- กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงไทย 

จำากัด (มหาชน) ปี 2542 - 2544

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ.กาญจนทัต ปี 2514 - ปัจจุบัน

- กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ปี 2553 - พ.ค. 2558

- ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2545 - 2552

ประสบการณ์การทำางาน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน

- กรรมการในคณะกรรมการกำากับความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) 1 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการในคณะกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

ปี 2550 - ปัจจุบัน

- กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน)  

ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน

- กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) ปี 2547 - เม.ย. 2562

- รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2539 - 2549

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2533 - 2539   

- ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2521 - 2533   

- กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปี 2545 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ.บริหารสินทรัพย์ทวี ปี 2549 - ปัจจุบัน
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หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระ

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 70 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2556

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Community and Regional Planning, North Dakota State 

University, U.S.A. 

- ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP)  

รุ่นที่ 5/2561

- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)  

รุ่นที่ 11/2557

- หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)  

รุ่นที่ 5/2552 

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2550 

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC)  

รุ่นที่ 4/2550 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2547 

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
กรรมการอิสระและ

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

อายุ 63 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2548

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท M.E., Texas A&M University, Texas, U.S.A.

- ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน

 (ปรอ.) รุ่นที่ 18/2548

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

(วตท.) รุ่นที่ 10/2553

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน  

(วพน.) รุ่นที่ 1/2555

- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 

(บยส.) รุ่นที่ 17/2555 - 2556

- วุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  

ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2/2558 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม  

BRAIN รุ่น 2 ประจำาปี 2561

- Certificate, Harvard University, Advanced Management Program, U.S.A.

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 1/2544  

และรุ่นที่ 14/2547  

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา  

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ  

พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเช้ือเพลิงการบินกรุงเทพ ปี 2526 - 2557

- รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ  

บมจ.การบินไทย ปี 2540 - 2546

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ บจ.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์  

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2553 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2540 - 2549

- กรรมการ บจ.ขนส่งน้ำามันทางท่อ ปี 2534 - 2553

- กรรมการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้จัดการ บจ.ไทยเชื้อเพลิงการบิน ปี 2539 - 2554

- ประธานกรรมการ บจ.บริการน้ำามันอากาศยาน ปี 2536 - 2558

- กรรมการ BAFS International Limited ปี 2554 - 2556

- กรรมการ บจ.เจพี-วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2557

- กรรมการผู้จัดการ บจ.เจพี-วัน แอสเซ็ท ปี 2547 - 2554

- Certificate, Harvard University, Financial Institution for Private  

Enterprise Development, U.S.A.

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2546

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

27 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน 

- ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน     

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอ็นเอฟซี  

14 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ.พลาสติคและหีบห่อไทย  

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.พลาสติคและ

หีบห่อไทย ปี 2558 - ปัจจุบัน 

- รองผู้จัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจรายกลาง ธนาคารกรุงเทพ จำากัด 

(มหาชน) ปี 2555 - ปัจจุบัน

- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้อำานวยการลูกค้าธุรกิจรายกลางนครหลวง 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2545 - 2555 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม  

ปี 2547 - ปัจจุบัน      

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ.บัวหลวงเวนเจอร์ส ปี 2559 - ปัจจุบัน

44



นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล 

อายุ 54 ปี 

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- คู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม), London School of Economics  

and Political Sciences, England 

- M.B.A., London University CASS Business School, United Kingdom 

- โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 5 (FINEX V)

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40/2548 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน 

- กรรมการและท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลด้ิงส์  

ปี 2551 - ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์  

ปี 2537 - 2551

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล 
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 

อายุ 67 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 เมษายน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,  

Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Marine Consequential Loss Insurance, Germany

- Insurance School of Japan

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 129/2553 

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

- กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของ 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปี 2545 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์

 คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ 

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ปี 2559 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ.ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส ปี 2551 - ปัจจุบัน

- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ปี 2546 - ปัจจุบัน

- กรรมการ บจ.บางกอก บีทีเอ็มยู ปี 2543 - ปัจจุบัน

- กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) ปี 2542 - ปัจจุบัน

-  Investment Director บจ.ซิตี้แคปปิตอล ปี 2534 - 2537

- ผู้จัดการ บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) ปี 2530 - 2533

- กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2559 - 2561

- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - 2558

- ผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2553 - 2558

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2550 - 2552

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายรับประกันภัย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

ปี 2543 - 2544 

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2536 - 2543 

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 15 ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต 26 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- Chairman, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited  

18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

- Director, Bangkok Insurance (Lao) Company Limited 

 9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

- รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543
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นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
กรรมการอิสระ 

อายุ 52 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 

- Bachelor of Arts in Business Administration, Loma Linda  

University in California, U.S.A. 

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 10 พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- Group Leader, Business Management Group,  

Global Business Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.  

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน

- Group Leader, Compliance & Risk Management Group, 

 International Department, Aioi Nissay Dowa Insurance Co., Ltd.  

เม.ย. 2561

- Non-Executive Director, Vice Chairman,  

Guang Ai Insurance Brokers Ltd. เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน

- Director & Chief Executive Coordinator, Aioi Nissay Dowa  

Insurance Company Australia Pty Ltd. เม.ย. 2560

- Non-Executive Director, Aioi Nissay Dowa Management  

New Zealand Ltd. เม.ย. 2557 - มี.ค. 2561

- Executive Coordinator, Aioi Nissay Dowa Insurance  

Company Australia Pty Ltd. เม.ย. 2557

 นายโทชิมิ โคบายาชิ
 กรรมการอิสระ

 (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562)

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 เมษายน 2559

  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Doctor of Organization Development and Transformation, 

Cebu Doctors’ University, Philippines

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A. 

- Diploma of Financial Service (General Insurance),  

ANZIIF (Senior Associate), Australia

- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,  

Columbia University, U.S.A. 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 24/2560

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556

- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia

- From Science Fiction to Reality: Man and Man - Made Risks 

2018, R + V Re, Germany

- CIO VMWare World Conference 2017, Spain 

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France 

- Management Development Program - Fit for Expert  

Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Management Development Program - Fit for Management, 

Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561 

ประสบการณ์การทำางาน 

ตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (รักษาการผู้อำานวยการใหญ่) 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558   

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและส่ือสารองค์การ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

ปี 2554 - เม.ย. 2555

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2558

- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย 

ปี 2549 - 2550

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2548 - 2552    

- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2545 - 2549  

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล บมจ.กรุงเทพประกันภัย  

ปี 2543 - 2545  

ตำาแหน่งในบริษัท/องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
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คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

 นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

 นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

 นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์

 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

 นายสุวรรณ แทนสถิตย์

 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

 นางณินทิรา โสภณพนิช

 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

 นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ

 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

เลขานุการบริษัท

 นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน

 นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการ

 นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์

 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธาน

 นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการ

 นายสุวรรณ แทนสถิตย์

 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธาน

 นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการ

 นางณินทิรา โสภณพนิช

 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน

 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

รองประธาน

 นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

กรรมการ

 นายอานนท์ วังวสุ

 นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

 นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ

คณะกรรมการการลงทุน
ประธาน

 นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ

 นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

 ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

 นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

 นายเอกมล อังค์วัฒนะ

คณะกรรมการบริษัท
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1. นายชัย โสภณพนิช

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

4. นายอานนท์ วังวสุ

 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

128 67 93 5
4

คณะผู้บริหาร/ที่ปรึกษาและประวัติคณะผู้บริหาร

5. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

6. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

7. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

8. นางสาวปวีณา จูชวน

9. นายชวาล โสภณพนิช

 (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
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1. นายสุชาติ จิรายุวัฒน์

 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

2. นายอารีย์ วันแอเลาะ

 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

3. นางสาวลสา โสภณพนิช

3

48 7 2

6

5

1

4. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

5. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

6. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

7. นายยิ่งยศ แสงชัย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562)

8. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ (เริ่มงานมีผลเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)
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ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 

เริ่มงาน

เมษายน 2528 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา

- Doctor of Organization Development and    

 Transformation, Cebu Doctors’ University, Philippines

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม

 และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- M.S. (Insurance), University of Hartford, U.S.A.

- Diploma of Financial Service (General Insurance),

 ANZIIF (Senior Associate), Australia

- Certificate, The Columbia Senior Executive Program,   

 Columbia University, U.S.A.

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ  

 ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24/2560

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

 รุ่นที่ 149/2561 

อบรม/ดูงาน

- Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia

- From Science Fiction to Reality: Man and 

 Man - Made Risks 2018, R + V Re, Germany

- CIO VMWare World Conference 2017, Spain

- New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, SCOR, France 

- Management Development Program - Fit for Expert   

 Underwriting, Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

- Management Development Program - Fit for Management,  

 Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

 (รักษาการผู้อำานวยการใหญ่) 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558   

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ

 ปี 2554 - เม.ย. 2555

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2550 - 2558

- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย ปี 2549 - 2550

- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2548 - 2552    

- ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2545 - 2549  

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2543 - 2545  

องค์กรอื่นๆ

- กรรมการ บจ.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

เริ่มงาน

สิงหาคม 2523 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

- Associate of the Insurance Institute of 

 New Zealand (NZII), New Zealand

อบรม/ดูงาน 

- Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan

- Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,   

 Swiss Insurance Training Centre, Switzerland 

- โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2550 - 2559

- ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า ปี 2548 - 2550

- ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า ปี 2544 - 2548   

- ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด ปี 2537 - 2544 

องค์กรอื่นๆ 

- Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท 

เริ่มงาน

มกราคม 2549 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- M.B.A., University of North Texas, U.S.A. 

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 18/2560

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559

- หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 31/2558

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 61/2558 

อบรม/ดูงาน

- 12th Asian Insurance CFO Summit 2018, Hong Kong

- 11th Asian Insurance CFO Summit 2017, Hong Kong

- 10th Anniversary Asian Insurance CFO Summit 2016, Thailand

- 9th Asian Insurance CFO Summit 2015, Hong Kong

- 8th Asian Insurance CFO Summit 2014, Singapore

- 7th Asian Insurance CFO Summit 2013, Hong Kong

ประสบการณ์การทำางาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน 

- เลขานุการบริษัท มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปี 2549 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่นๆ

- กรรมการ Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.

 เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
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นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

เริ่มงาน 

สิงหาคม 2525 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม/ดูงาน 

- General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines

- Alois-Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany

- MARSH Overseas Clients' Course 2001, England

ประสบการณ์การทำางาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2550 - ก.ย. 2558

- ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง ปี 2544 - 2550

- ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน ปี 2541 - 2544 

องค์กรอื่นๆ 

- Managing Director, Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd.   

 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

นางสาวปวีณา จูชวน    

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

เริ่มงาน

สิงหาคม 2535

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- Master of Science (Insurance and Risk Management),   

 Cass Business School, City University of London, England

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (ประกันวินาศภัย) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- Advanced Diploma in Insurance (ACII), The Chartered   

 Insurance Institute (CII)

- Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ   

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อบรม/ดูงาน 

- TransRe International Management Program:    

 Partnership for Success, New York, U.S.A.

- Comprehensive Technical Programme in General   

 Insurance-National Insurance Academy, Pune, India

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2559 - ธ.ค. 2561

- ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร พ.ย. 2556 - 2558

- ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556

นายชวาล โสภณพนิช 

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563) 

เริ่มงาน

มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- บุตรของนายชัย โสภณพนิช

- พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช

การศึกษา 
- B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.

- Risk and Insurance Certificate, St. John’s University, U.S.A.

อบรม/ดูงาน 
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France 
- Lloyd's Asia Underwriters & Broker Forum, Singapore College
 of Insurance (SCI), Singapore
- Customer Management Asia, Marcus, Malaysia 
- AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan  

- The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan 

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ สำานักประธานกรรมการ 1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562

- ผู้จัดการ สำานักกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ มี.ค. 2557 - 2558  

- ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2555 - มี.ค. 2557 

นางสาวลสา โสภณพนิช

ผู้อำานวยการ

เริ่มงาน 

เมษายน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- บุตรของนายชัย โสภณพนิช

- น้องของนายชวาล โสภณพนิช

การศึกษา 
- Master’s Degree in International Affairs, Columbia University, U.S.A.  
- Bachelor’s Degree in International Relations & Chinese,   
 Wellesley College, U.S.A.  

- Certificate in Insurance, The Chartered Insurance Institute (CII) 

อบรม/ดูงาน
- Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance
 Company, Germany 
- Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France
- P&C Reinsurance, France 
- Munich Reinsurance Company - DART, Singapore 

- Reinsurance Seminar of the TOA, Japan 

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2560 - ปัจจุบัน 

- รองผู้อำานวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2559

- ผู้ช่วยผู้จัดการ สำานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ ก.ค. 2557 - 2558

- ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
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หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ผู้อำานวยการ 

เริ่มงาน 

เมษายน 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี  

 พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อบรม/ดูงาน 

- Fujitsu Asia Conference, Tokyo, Japan

- IT Trends: Seminar 2018: Asia’s Rising Power, Singapore

- Hewlett Packard Enterprise (HPE) CIO Forum 2017

 “Transform to Your Right Mix of Hybrid IT”

- Digital Transformation for Insurance, IMC institute

- Aruba Atmosphere, Singapore

- SCB Management Program 

- CISCO, Executive Briefing Center, U.S.A.

- Huawei, Executive Briefing Center, China

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่นๆ

- ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ปี 2551 - 2560
  

นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง

ผู้อำานวยการ

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

เริ่มงาน 

กุมภาพันธ์ 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยชินวัตร

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อบรม/ดูงาน 

- Product Innovation Excellence in Insurance, Malaysia

- Telematics India and South Asia, FC Business 

 Intelligence Ltd, India

- 4th AYIM ASEAN School for Young Insurance Manager,   

 Singapore

- Finance Perspective for Non-Finance Managers 

 in the Insurance & Reinsurance, Malaysian Insurance   

 Institute, Malaysia 

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

- รองผู้อำานวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2560 - พ.ค. 2562

- รองผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559

- ผู้ช่วยผู้อำานวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ก.พ. 2553 - ก.ค. 2559

นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ผู้อำานวยการ 

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

เริ่มงาน 

พฤศจิกายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อบรม/ดูงาน 

- Manufacturing Information System, U.S.A.

- Innovation Production System (IPS Project), Japan 

- Advance Innovation Production System (IPS Project), Singapore

- Alliance Benchmarking Ranking, China

- DNA Global Training Nissan Production Way, Japan

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

- ผู้อำานวยการ สำานักประเมินความเสี่ยงภัย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

- รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562

- รองผู้อำานวยการอาวุโส สำานักประเมินความเสี่ยงภัย

 พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562

องค์กรอื่นๆ 

- รองผู้จัดการโรงงาน บจ.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ปี 2560

- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม บจ.นิสสัน มอเตอร์   

 (ประเทศไทย) ปี 2555 - 2560
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นายยิ่งยศ แสงชัย

ผู้อำานวยการ 

(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562) 

เริ่มงาน 

มกราคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อบรม/ดูงาน 

- Creative and Innovative Thinking

- Six-Sigma Black Belt

- Bullet Proof® Manager

- Finance for Non-Finance, Singapore

- Lean & Six Sigma Manufacturing

- ISO 9000 Lead Assessor, Singapore

- Statistical Quality Control Technique

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

- รองผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์

 ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562

องค์กรอื่นๆ

- Deputy General Manager บจ.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม   

 (ประเทศไทย) เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560

นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ผู้อำานวยการ 

(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)

เริ่มงาน 

มกราคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

การศึกษา 

- M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อบรม/ดูงาน 

- โครงการพัฒนาผู้บริหาร Executive Development Program 2

- หลักสูตรผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน (Finex) รุ่นที่ 25

- Step Project, Japan   

ประสบการณ์การทำางาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

- ผู้อำานวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่นๆ

- ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีกต่างจังหวัด

 ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) ปี 2549 - 2562 

นายอานนท์ วังวสุ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

นายสุชาติ จิรายุวัฒน์

ผู้อำานวยการ

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

นายอารีย์ วันแอเลาะ

ผู้อำานวยการ

(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563)

นายวีระชัย ศรีเพชระกุล

ผู้อำานวยการ

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563)
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รองผู้อำานวยการอาวุโสและรองผู้อำานวยการ
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1.

2.

3.

4.

5.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

นายกรรณสูตร หอมจันทร์

นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย

นายจรัญ จงอุดมพร

นายจีรวงศ์ ตัณฑโชติ

นายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต

นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ

นายณัฏฐจักษ์ สันตติลกกุล

นายไตรรักษ์ ครุธเวโช

นายถิรธนา วิเศษภักดี

นายทรงเกียรติ นวลอ่อน

นายทวี ขวัญทอง

นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา

นายธีรวัฒน์ จะตุรวิทย์

นางเนตรนภิส พูลทรัพย์

นายประยุทธ ชาตรูปะมัย

นางสาวปราณี โกมลกวิน

นางสาวปัณฑิตา ปัญญามี

นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ

นายพิสิฐ คิดเจริญสุข

นายพีระพัฒน์ ถาวรนิติ

นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์

นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล

นายไพศาล โวหเกียรติ

นายภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์

(เริ่มงานเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)

นางภัทรพร เทิดชนะกุล

นางสาวภาวิกา รอดอยู่

นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีคำา

นางสาวรัชดา วงษ์สมบูรณ์

นางสาวรัตยา ซิงห์

นางรุจิรัตน์ ปัญญาเกียรติคุณ

นางวราภรณ์ ธนิสรกุล

นายวริต อันประเสริฐพร

นางสาววลัยลักษณ์ โภชกปริภัณฑ์

นายวิเชียร โมลีวรรณ

นายวินัย กันประเสริฐ

นางสาววิไล เลิศฤทธิ์ภูวดล

นายวิวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ

นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์

นายศรายุทธ อภัยพิมพ์

นางสาวศิริรัตน์ โอจารุทิพย์

นายศุภชัย อัศวารักษ์

(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562)

นายสมชาย เจียรนัยไพศาล

นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ

นางสาวสุธิดา มลิลา

นางสุมนา ตรงตรานนท์

นายสุรศักดิ์ ชูโต

นางสุวรรณนีย์ สิทธิศุข

นายอนวัช สายบาง

นางอนุตรา จันทร์ประสาทสุข

นายอลงกรณ์ กาศทิพย์

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา

นายเอนก คีรีเสถียร

หมายเหตุ: นางสาวสุจินดา เทพเลิศบุญ 

  (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563) 

รายชื่อรองผู้อำานวยการอาวุโสและรองผู้อำานวยการ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

 - สร้างจติสำานึกใหผู้บ้ริหารและพนักงานทกุระดบัตระหนักถงึ 

ความสำาคญัของการปฏบิตัตินใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม และถอืเปน็ 

หน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ 

 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ 

รวมถึงการอนุรักษ์โบราณวัตถุซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 

ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย

 - จดัสรรงบประมาณสำาหรับใหก้ารสนบัสนนุกิจกรรมสงัคม

อย่างต่อเนื่อง 

 - สง่เสริมดา้นการศกึษาใหแ้กผู่ด้อ้ยโอกาส โดยใหค้วามสำาคญั 

กับการศึกษาในสาขาอาชีพท่ีประเทศไทยขาดแคลน เพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญ 

ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ผู้ถือหุ้น

ความคาดหวัง

• การดำาเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทน

 อย่างเป็นธรรม

• ยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• พบปะนักวิเคราะห์

พนักงาน

ความคาดหวัง

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

• การพัฒนาความรู้และโอกาสในการก้าวหน้า

• การดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

• ความเท่าเทียมกันในการทำางาน

• ความสมดุลในการทำางานและชีวิตส่วนตัว

แนวทางการปฏิบัติ

• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม่ำาเสมอ

• มีแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโต

 ในสายอาชีพ

• จัดสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัย

 สุขอนามัย และเอื้อต่อการทำางาน

• ใช้หลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้

 และองค์กรแห่งความสุข

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

 - รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือจาก

หลายองค์กรในการดำาเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

และสามารถขยายความช่วยเหลอืหรือการดำาเนินกจิกรรมไดอ้ยา่ง

กว้างขวางและครอบคลุมท้องถ่ินทุรกันดารของประเทศได้อย่างท่ัวถึง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การกำากับดูแลกิจการ” 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย

ระบุแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

ในนโยบายการกำากบัดแูลกจิการและรายงานประจำาป ีอนึง่ บริษทัฯ 

ไดจ้ดัทำากระบวนการและข้ันตอนเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ความตอ้งการ หรือ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบ 

ตา่งๆ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิการตามกจิกรรมตา่งๆ สามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการของผูม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยมสีาระสำาคญั

สรุปได้ ดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้
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ลูกค้า

ความคาดหวัง

• ผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการ 

 ของลูกค้า และราคายุติธรรม

• บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ซื่อตรง ตรงตามความต้องการ 

 หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า โดยยึดหลัก

 ความเป็นธรรมและจริยธรรม

• การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง

คู่ค้า

ความคาดหวัง

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ด้วยความเสมอภาค 

 และเป็นธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

• กำาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า

 และการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

• การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน

คู่แข่ง

ความคาดหวัง

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

เจ้าหนี้

ความคาดหวัง

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

• การชำาระหนี้ตรงตามกำาหนดเวลา

แนวทางการปฏิบัติ

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง 

 ความต้องการของลูกค้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการ 

 ด้านสินไหมทดแทนและประกันภัย

• จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะ 

 จากลูกค้าโดยเฉพาะ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

• การรักษาความลับทางการค้า

• กำาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การสำารวจความพึงพอใจของคู่ค้า

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• การพบปะกับคู่ค้าผ่านการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

• มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

• การประชุมร่วมกัน

แนวทางการปฏิบัติ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การประชุมร่วมกัน

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
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สังคม

ความคาดหวัง

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและ

 สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

• การอนุรักษ์โบราณคดี

• สนับสนุนด้านการศึกษา

ภาครัฐ

ความคาดหวัง

• การดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมายและดำารงไว้  

 ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานกำากับดูแล

• การยึดหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติ

• การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น 

 ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม่ำาเสมอ

• รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ

• การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน

• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

แนวทางการปฏิบัติ

• การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

 และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง 

 ให้ความร่วมมือแก่ภาครัฐและหน่วยงานกำากับดูแลอย่างเต็มที่

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ

• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานกำากับดูแล

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทฯ มุ่งม่ันประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ดำาเนินงาน 

โดยคำานึงถงึความเสมอภาค เปน็ธรรม มคีวามรับผดิชอบตอ่สงัคม 

โดยการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีกำาหนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณ 

ในการดำาเนินธุรกิจ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

 เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้กำาหนด 

แนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

โดยคำานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า 

ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระทำาการใดๆ อันเป็น 

การละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 

ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการดำาเนินธุรกิจ โดย 

ไม่เห็นแก่ประโยชน์ท่ีได้มาจากการดำาเนินงานท่ีไม่ถูกต้อง ตามพ้ืนฐาน 

ของการดำาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการดำาเนินการ 

ดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับ 

ลูกค้า รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้า 

และบริการท่ีดี มีคุณภาพ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนา 

เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อ 

รักษาสัมพันธภาพท่ีดีและย่ังยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำาเสมอ 

รวมถึงไม่นำาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ

ผู้เกี่ยวข้อง

 2. ใหค้วามเสมอภาคในการคดัเลอืกคู่คา้ การประเมนิผลงาน 

การเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ต่างๆ ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่

ทัดเทียมกัน และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า

 3. มุง่มัน่ทีจ่ะดำาเนินงานใหม้ผีลประกอบการทีเ่ปน็เลศิ เพือ่

สร้างความพงึพอใจใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ดว้ยผลตอบแทนทีด่แีละตอ่เน่ือง 

รักษาความเป็นผู้นำาในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของ

กำาไรอย่างต่อเนื่อง และธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม

 4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์

ตรงกับลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่นำาความแตกต่างในเร่ือง

เพศ เช้ือชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป็นข้อจำากัดโอกาส 

ในการเข้าร่วมงานกบับริษทัฯ อกีทัง้บริษทัฯ จะดแูลผลตอบแทนและ 

สวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการให้

โอกาสพนักงานได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เพื่อให้มีความพร้อม

ที่จะก้าวไปข้างหน้า

 5. แข่งขันทางการค้าอยา่งเปน็ธรรมและทัว่ถงึตามหลกัสากล 

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี 

อย่างเสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง 

ดว้ยวิธกีารทีไ่มส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม ไมก่ดีกนัผูอ้ืน่ในการเข้าร่วม

แข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า หรือมี 

การทำาการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

 6. ปฏิบตัติอ่เจา้หน้ีทกุรายอยา่งเสมอภาคและเปน็ธรรมโดย 

ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์และเป็นธรรม โดยยึดม่ันการปฏิบัติ 
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ตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินทุน 

ให้มีโครงสร้างท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

 7. สร้างจิตสำานึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง 

ความสำาคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุน 

กิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตสำานึก 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน

 8. ดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำาหนดของกฎหมาย พร้อมให้

ความร่วมมือในการให้ข้อมูลข่าวสารตามที่หน่วยงานกำากับดูแล

ร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและ

ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 9. ใหค้วามสำาคญักบัความโปร่งใสและคำานึงถงึความซือ่สตัย์

สุจริต โดยจะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิด 

ทรัพยส์นิทางปญัญาหรือลขิสทิธิ ์รวมถงึตอ่ตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน 

ทกุรูปแบบ เพือ่ปอ้งกนัการไดรั้บประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ต่อตนเองและบุคคลอื่น

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง 

และเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ 

ตระหนักถึงความสำาคัญในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้ 

แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ 

ได้ดำาเนินการจัดทำานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption 

Policy) นโยบายการแจง้เบาะแส (Whistle Blowing Policy) ปรับปรุง 

กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำาแบบประเมินตนเอง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันส่งให้คณะกรรมการ 

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตพิจารณา  

ซ่ึงท่ีประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรอง 

บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 

ในการต่อต้านทุจริต ดังนี้

รายละเอียดใบรับรอง วันที่ได้รับการรับรอง วันที่สิ้นสุดการรับรอง

ครั้งแรก  16 ตุลาคม 2558 16 ตุลาคม 2561

ต่ออายุครั้งที่ 1 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2564

 นโยบายตอ่ตา้นการคอร์รัปชันน้ัน กำาหนดใหท้กุคนในบริษทัฯ 

ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติ 

โดยเคร่งครัด จะครอบคลุมถึงการดำาเนินธุรกิจในทุกประเทศและ 

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ  กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีหน้าที่กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้อง

มีการทบทวนนโยบายฯ อย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี 

นโยบายการแจง้เบาะแสเพือ่ใหพ้นักงาน คูค่า้ หรือบคุคลภายนอก

ทีพ่บเหน็การกระทำาเข้าข่ายทจุริตคอรรั์ปชันทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทฯ

ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายหรือทางอีเมล

ช่ือ anti-corruption@bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรง

มาที่หัวหน้าสำานักตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ จะถือว่าเป็น 

ความลบัทีส่ดุ ทัง้น้ี บริษทัฯ มมีาตรการคุ้มครองปกปอ้งผูใ้หข้้อมลู

หรือแจง้เบาะแสไมใ่หไ้ดรั้บความเดอืดร้อน บริษทัฯ จะดำาเนินการ 

ด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู้ทำาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นพนักงาน 

จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ 

และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำาน้ันผิดกฏหมาย 

แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้อง 
กับการทุจริตคอร์รัปชัน
 บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกัน 

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย  

 1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชัน

 2. แนวปฏบิติัเกีย่วกบัการกำากบัดแูลเพือ่ปอ้งกนัและตดิตาม

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

 3. การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางการปอ้งกนั 

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

 1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รัปชัน

 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับ 

ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มี 

ความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดข้ึนจาก 

การดำาเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยง กำาหนดมาตรการที่ 

เหมาะสมจัดการกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ โดยมีส่วนบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 

การบริหารความเสี่ยง
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 2.  แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการกำากบัดแูลเพือ่ปอ้งกันและตดิตาม

ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

 บริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำากับดูแลเพื่อ

ปอ้งกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทจุริตคอร์รัปชัน สรุปไดด้งัน้ี

 1.  จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคมุ 

ภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำาคัญ

ต่างๆ ทั้งน้ี เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

และคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข

ที่เหมาะสม

 2. จดัใหม้ช่ีองทางการรับแจง้ข้อมลู เบาะแส หรือข้อร้องเรียน 

การฝ่าฝืน การกระทำาผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษา 

ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมท้ังมีมาตรการในการตรวจสอบ 

เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง 

 3. การตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามแนวทางการปอ้งกัน

การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

    บริษัทฯ กำาหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวทางการปอ้งกนัการมีสว่นเก่ียวข้องกับการทจุริตคอร์รัปชัน ดงัน้ี 

 1. กำาหนดใหส้ำานกัตรวจสอบทำาหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิ 

ระบบการควบคุมภายใน โดยดำาเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 

ประจำาปีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 

รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

 2. กำาหนดใหส้ว่นบริหารความเสีย่งองคก์รรับผดิชอบประเมิน 

ความเสีย่งจากการทจุริตและคอร์รัปชันอยา่งตอ่เน่ือง เพือ่ใหก้ารนำา 

มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล 

โดยจะติดตามและนำาเสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู้บริหารและ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามลำาดับ

 3. หากข้อมูลจากข้อร้องเรียนหรือจากผลการตรวจสอบ  

มีหลักฐานอันควรให้เช่ือว่ามีรายการหรือการกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบ 

อยา่งมนัียสำาคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำาผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเห็นสมควร

 บริษทัฯ จดัใหมี้การสือ่สารนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชันและ

นโยบายการแจง้เบาะแส โดยเผยแพร่ผา่นสือ่ตา่งๆ ทัง้ภายในและ 

ภายนอก เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำาปี 

และวารสารของบริษทัฯ  เพือ่ใหผู้บ้ริหาร พนักงาน และคูค้่าทกุคน 

รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับ

นโยบายและแนวปฏิบตัใินการต่อตา้นการทจุริตคอร์รัปชัน รวมทัง้ 

นโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่ง

พนักงานไปอบรมภายนอกกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (Thai Institute of Directors) หลักสูตร Corruption 

Risk & Control: Technical Update (CRC 4/2019)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติต่อพนักงานตามหลัก 

สิทธิมนุษยชนสากลด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และ 

ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ดำาเนินการใน

ประเด็นดังนี้

ประเด็นหลัก 

สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

• การให้ความสำาคัญกับการสานเสวนา

• การมีส่วนร่วมในการเจรจาของพนักงานร่วมกัน

• สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 อย่างเท่าเทียม

• การสร้างความสมัพนัธ์และการมสีว่นร่วมของทกุระดบัพนักงาน

การดำาเนินการ

• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายการทำางาน  

 เพื่อให้มีทิศทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากผู้บริหารระดับสูง 

 ขององค์กร ซึ่งจัดในเดือนมกราคม

• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผลการดำาเนินงาน

 ในแต่ละเดือน

• จัดงานเลี้ยงสังสรรค์หรืองานทัศนศึกษาร่วมกันเพื่อ

 ความสมัครสมานสามัคคีเป็นประจำาทุกปีแก่พนักงานทุกคน 

• จัดทำาระบบอินทราเน็ตภายใต้ชื่อ BKI CONNECT เพื่อเป็น

 ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ 

  และข่าวสารท่ีน่าสนใจภายนอกบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

  อีกท้ังยังเป็นช่องทางหน่ึงท่ีพนักงานสามารถแสดง ความคิดเห็น 

 ต่อบริษัทฯ แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้โดยสะดวก 

 ทุกเวลา เช่น โครงการ MeIdea2Solution BKI Knowledge  

 Law & Regulation HR News Upcoming Events ทันข่าว  

 เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น 

• มีคณะกรรมการและคณะทำางานที่หลากหลายคณะ  

 โดยมีพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมดำาเนินงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่าง

เป็นธรรม เสมอภาค เพื่อประโยชน์ต่อพนักงานและบริหารงาน

ประเด็นหลัก  

การจ้างงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

• การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก

• การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

การดำาเนินการ

• มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและถือปฏิบัติอย่าง

 เคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ 

 คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ  

 แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน

 พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2553 

ประเด็นหลัก  

การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

ประเด็นมุ่งเน้น

• มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาส 

 ในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

การดำาเนินการ

• ในปี 2562 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ 8 วัน  

 โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) พนักงานทุกคน 

 ให้เป็นบุคคลท่ีมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ 

 ทีต่อบสนองกับวิสยัทศัน์และเปา้หมายของบริษทัฯ ในแตล่ะป ี 

 ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ

 การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เช่น

 - การปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) และการสอนงาน  

  (Coach) จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน

 - การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) ผ่านระบบ e-Learning  

 - การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training)

 - ระบบ Training Needs by Position ดำาเนินการอบรมพัฒนา 

   และรับรองความรู้ตามความรู้และทักษะตามหัวข้อที่จำาเป็น 

  ในการปฏิบัติงาน

ประเด็นหลัก 

สุขภาพและความปลอดภัย

ประเด็นมุ่งเน้น

• ให้ความสำาคัญกับระบบสุขภาพและความปลอดภัย

 ในการทำางานของพนักงาน ลูกจ้าง

การดำาเนินการ

• บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และส่ิงแวดล้อมในการทำางาน เพ่ือกำาหนดนโยบาย ควบคุมดูแล 

 พระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550)  

 ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 เร่ืองความปลอดภัยในการทำางานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างข้ันต่ำา  

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน  

• ไม่รับบุคคลที่อายุต่ำากว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าทำางาน

• ในการจ้างงานไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทุกคน

 มีโอกาสเท่ากันในการเข้ารับการคัดเลือกผ่านแบบทดสอบ

 ข้อเขียนและการสัมภาษณ์แบบ Competency Based   

 Interview ตามมาตรฐานของบริษัทฯ 

• มีการกำาหนด Job Description ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  

 และให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบก่อนสัมภาษณ์งาน

 - การนำาพนักงานที่มีความชำานาญในงานมาถ่ายทอด

  ความรู้เชิงเทคนิคในการปฏิบัติงาน (Expert Sharing) 

 - การฝึกอบรมและการดูงานในต่างประเทศ (Overseas Training)

 - การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation)

 - การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer) 

• บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทแก่พนักงาน

 ที่ศึกษาในสาขาที่สนับสนุนต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

 เป็นประจำาทุกๆ ปี

• บริษัทฯ ได้มอบรางวัลโดยจัดกิจกรรม Happy Graduation  

 เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ที่จบการศึกษาวิชาประกันภัย

 จากสถาบันภายนอก (CII และ TII) 

• บริษัทฯ ได้จัดงานขอบคุณวิทยากรพิเศษและมอบ 

 ใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงานจากหน่วยงานต่างๆ  

 ที่รับเชิญมาช่วยบรรยายพิเศษ 

• ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 

 จะเป็นพี่เลี้ยงให้กับพนักงานใหม่ ให้คำาปรึกษา แนะนำา 

 สอนงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำางาน 

 การปรับทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรม 

 ของบริษัทฯ ทำาให้เกิดบรรยากาศการทำางานฉันพี่น้อง

  และดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำางาน

 ของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติ  

 งานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ  

 กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในปี 2562 เช่น กิจกรรม 5ส ตรวจวัด  

 คุณภาพอากาศภายในสำานักงาน การตรวจสอบคุณภาพน้ำาด่ืมน้ำาใช้ 

 และการฉีดฆ่าเช้ือไวรัสในอากาศท่ัวอาคารสำานักงาน การฉีดสเปรย์ 

 ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสในอากาศสำาหรับสำานักงาน  

 การซ้อมอพยพหนีไฟ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 

• ในรอบปี 2562 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับท่ีร้ายแรงใดๆ

ทรัพยากรบุคคลตามกฎหมายและข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

อย่างเคร่งครัด โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้
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ประเด็นหลัก  

สวัสดิการ

ประเด็นมุ่งเน้น

• การดูแลและให้ความสำาคัญกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

 ของพนักงานให้มีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำางานที่สมดุล 

 มีความสุขในการทำางาน

การดำาเนินการ

• บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิด  

 Work Life Effectiveness มีชีวิตการทำางาน ชีวิตส่วนตัว

 และครอบครัวที่มีความสุข ดังนี้

 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานเป็นประจำาปีโดย

  ใช้บริการจากโรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาล 

ระดับแนวหน้าของประเทศ

 - จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง 

เป็นประจำาทุกๆ ปี และจัดให้มีการตรวจแมมโมแกรม  

(Mammogram) และอัลตราซาวด์ (Ultrasound) เต้านม 

ของศูนย์ถันยรักษ์ให้กับพนักงานหญิง 

 - จัดให้มีแอโรบิก โยคะ และมีสนามแบดมินตัน เพ่ือส่งเสริม 

และสนับสนุนให้พนักงานออกกำาลังกาย เพื่อผ่อนคลาย

ความเครียดจากการทำางานและมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง

 - จัดให้มีโครงการดัดจัดสรีระ เพื่อแก้ปัญหา Office  

Syndrome ให้กับพนักงานทั้งสำานักงานใหญ่และสาขา 

ต่างจังหวัด เพื่อลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบและปวดเมื่อย 

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำางาน 

ของพนักงานที่ดีขึ้น

 - จัดกิจกรรม BKI บ้านนี้มีรัก ในวันวาเลนไทน์โดย 

ผู้บังคับบัญชามอบสต๊ิกเกอร์หัวใจ ดอกกุหลาบให้พนักงาน 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และ

กิจกรรมต่าง Gen ไม่ต่างใจ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์ภายใน 

หน่วยงาน

 - จัดของขวัญวันเด็กให้กับพนักงานท่ีมีบุตร เพ่ือสร้างรอยย้ิม 

สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในครอบครัวเน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ 

 - จัดบรรยายไขปัญหากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน

เพ่ือให้มีความรู้การลงทุนการออมผ่านกองทุนสำารองเล้ียงชีพ 

อีกท้ังแนะนำาการเลือกเมนูการลงทุนให้ถูกวิธี

 - จัดงาน Staff Party เพ่ือตอบแทนพนักงานทีทุ่่มเททำางาน 

กันมาตลอดปีท่ีผ่านมา และเป็นการผ่อนคลายในการทำางาน 

ให้พนักงานได้รื่นเริงสังสรรค์ร่วมกัน

 - จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กๆ ในโรงเรียนต่างจังหวัด เพื่อ

เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตใจช่วยเหลือผู้อื่น

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้แก่ กิจกรรม BKI อาสาพัฒนา 

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำาเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

โดยทาสีอาคารและปลูกต้นไม้เพ่ือปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน 

เพ่ือส่งเสริมและให้ความสำาคัญด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ 

ในการสร้างสุขอนามัยท่ีดี และจัดกิจกรรม Bhappy คร้ังท่ี 12 

ตอน “พลังจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน เพื่อธรรมชาติ

ท่ีย่ังยืน” โดยรับสมัครพนักงานท่ีมีจิตอาสาทำากิจกรรมร่วมกัน 

 - จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาจาริกบำาเพ็ญบุญตามรอยพระบาท 

พระตถาคตฯ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดียและ

ประเทศเนปาล เป็นปีที่ 7 เพื่อให้พนักงานเข้าถึงและ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาย่ิงข้ึน เกิดความสงบทางจิตใจ 

สามารถนำามาปรับใช้ให้ดำาเนินชีวิตการทำางานและ 

ชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสติ อีกทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มี 

การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันตลอด 9 วัน 8 คืน ทำาให้เกิด

ความเข้าใจ และให้อภัยกันได้ ลดช่องว่างของแต่ละคน 

นำามาซึ่งการทำางานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำานวน 52 คน

 - จัดกิจกรรม “สปาใจ” ท่ีสถานปฏิบัติธรรมภายนอกบริษัทฯ 

เพื่อฝึกปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ จำานวน 4 รุ่น 

 - บริษัทฯ และพนักงานร่วมกันเป็นเจ้าภาพในงานทอดผ้าป่า 

มหาบังสุกุล ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา จ.นครราชสีมา

 - จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพที่ให้พนักงานเก็บออมไว้ใช้

ในวัยเกษียณ โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราสะสม 

ได้สูงสุด 15%  

 - มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำากว่า

ตลาด เพื่อช่วยเหลือแก่พนักงานในเหตุที่จำาเป็น อาทิ 

สร้างบ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน ได้แก่  

ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส เป็นต้น

 - จัดให้ในแต่ละชั้นของสำานักงานบริษัทฯ มีพื้นที่โล่ง  

โปร่งสบาย สวยงาม เหมาะสำาหรับพักคลายเครียดจาก 

การทำางานหรือสังสรรค์ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลา 

พักกลางวัน และพักเบรกเวลา 15.00 น. โดยมีบริการ

เครื่องดื่มฟรีตลอดทั้งวัน ได้แก่ น้ำาดื่มสะอาด ชา กาแฟ
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
 ดว้ยความตระหนักและใสใ่จลกูคา้ในทกุยา่งกา้ว บริษทัฯ จงึ

ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนา

ผลติภณัฑ ์การบริการ และกระบวนการทำางาน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ

สถานการณ์ในปจัจบุนัและเกดิประโยชน์แกล่กูคา้ คูค่า้ และผูบ้ริโภค 

ให้สามารถตอบสนองความต้องการและได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

การบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. ประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ คุ้มครองความเสี่ยง

ภัยเพื่อเกษตรกรไทย

 ประกนัภัยทเุรียนภูเขาไฟศรีสะเกษจดัทำาข้ึนเพือ่ช่วยแบง่เบา

ความเส่ียงภัยให้เกษตรกรไทย ด้วยความคุ้มครองท่ีครอบคลุม ดังน้ี

 - คุม้ครองทเุรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ตามอายขุองตน้ทเุรียน

ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 - คุ้มครองความเสียหายโดยสิ้นเชิงของต้นทุเรียนภูเขาไฟ

ศรีสะเกษ จากภัยลมพาย ุลกูเหบ็ น้ำาทว่ม ไฟไหม ้ฟา้ผา่ ไฟไหมป้า่ 

การกระแทก ชน ผลัก หรือหักลำาต้น โดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยง 

ที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย ภัยจากแมลง

 - คุ้มครองความเสียหายบางส่วนของต้นทุเรียนภูเขาไฟ

ศรีสะเกษ จากภัยลมพายุ

 2. ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

สำาหรับการทำาเหมืองแร่

 คุ้มครองความรับผดิตามกฎหมายตอ่บคุคลภายนอกซึง่เกดิ

จากการประกอบธรุกจิ และเกิดขึน้ภายในหรือมีสาเหตจุากการใช้

สถานที่ประกอบการที่เอาประกันภัยโดยมีความคุ้มครอง ดังนี้

 1. ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บของบุคคล

ภายนอก

 2. ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล

ภายนอก

 3. ค่าใช้จ่ายในการสู้คดี

 ทั้งนี้ ความคุ้มครองข้อ 1 และ 2 ให้หมายรวมถึง ค่าใช้จ่าย 

คา่ธรรมเนียมในการเรียกร้องคา่สนิไหมทดแทน ซึง่ผูเ้อาประกนัภยั

ต้องชดใช้ตามกฎหมายให้กับผู้เรียกร้อง

 3. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS 

 “เพราะการเดินทางคือความสุข อย่าให้ความกังวลมาเป็น

อุปสรรคในการเดินทาง” ประโยคน้ีเป็นที่มาของแผนประกันภัย

การเดินทางต่างประเทศ CTA TRAVEL DELIGHT PLUS ซึ่งเป็น

แผนประกันภัยที่มอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ให้ความคุ้มครอง 

ที่ครอบคลุม ดังนี้

 - การเสยีชวิีต สญูเสยีอวยัวะและสายตา หรือทพุพลภาพถาวร 

จากอุบัติเหตุ ทุนประกันภัยสูงสุด 3,000,000 บาท

 - คา่รักษาพยาบาลเน่ืองจากอบุติัเหตหุรือเจบ็ปว่ยทีเ่กดิข้ึน

ในต่างประเทศ ให้วงเงินทุกแผน 3,000,000 บาท 

 - ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สูงสุด 

300,000 บาท (กรณีเคย และ/หรือ ไม่เคยรับการรักษาพยาบาล

ตั้งแต่อยู่ในต่างประเทศ)

 - บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือ 

การเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย สูงสุด 3,000,000 บาท       

 - ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ สูงสุด 

3,000,000 บาท     

 - ชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุด 

2,000 บาทต่อวัน

 - ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 

1,000,000 บาท

 - คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง 

เสือ้ผา้ และ/หรือทรัพยส์นิสว่นตวัทีอ่ยูภ่ายในกระเปา๋เดนิทาง ไมว่่า 

ความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนท่ีโรงแรม จากสายการบิน หรือถูกชิงทรัพย์ 

ด้วยความคุ้มครองทรัพย์สินสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

 - คุ้มครองความรับผิดส่วนแรกสำาหรับรถเช่า สูงสุด 10,000 บาท

 นอกจากน้ี ยงัมีความคุม้ครองอืน่ๆ อกี ไดแ้ก่ การลา่ช้าของ

กระเปา๋เดนิทาง การยกเลกิการเดนิทาง การลดจำานวนวนัเดนิทาง 

การล่าช้าของเที่ยวบิน การจี้เครื่องบิน การเยี่ยมไข้ การสูญหาย

หรือเสียหายของเอกสารการเดินทาง การสูญเสียหรือเสียหายของ

เงินส่วนตัว ค่าโทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน 

 4. ประกันภัยรักษ์สุขภาพ HEALTH CARE INSURANCE FOR 

LONG STAY VISA

 ประกันสุขภาพที่จำาเป็นสำาหรับชาวต่างชาติอายุ 50 ปีหรือ

มากกว่า ที่ประสงค์ขอยื่นวีซ่าแบบพำานักระยะยาวในประเทศไทย

ทั้งแบบวีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี Non-Immigrant Visa "O-A" (Long 

Stay) และพำานักระยะยาว 10 ปี Non-Immigrant Visa "O-X" 

(Long Stay 10 years) โดยมีจำานวนเงินเอาประกันภัยสำาหรับ 

คา่พยาบาลในกรณีผูป้ว่ยนอกไมน้่อยกวา่ 40,000 บาท และในกรณี 

ผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท เพื่อให้ชาวต่างชาติเหล่านั้น  

มีความม่ันใจในการเดินทางมาพำานักในประเทศว่าจะได้รับการดูแล 

อย่างดีหากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย อันเป็นผลดีกับภาพรวม

ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ และเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยว 

แบบยั่งยืนต่อไป

 5. ประกันภัยโรคร้ายจากยุง

 คุม้ครองการเจบ็ปว่ย 5 โรคทีเ่กดิจากยงุ ทัง้โรคไข้เลอืดออก 

โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบเจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลาย 

หรือชิคุนกุนยา โรคไข้จับส่ันหรือโรคไข้มาเลเรีย ในกรณท่ีเป็นคนไข้ใน 

จะได้รับเงินชดเชยปลอบขวัญและเงินชดเชยรายวัน ช่วยแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล โดยสามารถซื้อเพิ่มเติม 

จากประกันภัยสุขภาพที่มีอยู่ได้ เบี้ยประกันภัยเร่ิมต้น 99 บาท

ต่อปี รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 70 ปี โดยมีระยะเวลา 

รอคอย 15 วัน
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 6. ประกันภัย 3 โรคกวนใจ 

 คุม้ครองโรคไข้หวดัใหญ ่โรคมอื เทา้ ปาก และโรคติดตอ่ทีม่ยีงุ 

เปน็พาหะ (โรคไข้เลอืดออก โรคตดิเช้ือไวรัสซกิา โรคไข้สมองอกัเสบ 

เจอี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชิคุนกุนยา โรคไข้จับสั่นหรือ 

โรคไข้มาลาเรีย) ซึ่งเป็นโรคที่อาจเกิดข้ึนได้กับทุกช่วงอายุและ

เป็นโรคที่พบการแพร่ระบาดทุกปี โดยมีแผนประกันภัยให้เลือก  

2 แบบ คอื แบบมเีงนิชดเชยรายวันและแบบไมมี่เงินชดเชยรายวนั 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 150 บาทต่อปี เป็นประกันภัยที่ช่วยแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่าย กรณีนอนโรงพยาบาลจาก 3 โรคนี้มีผลประโยชน์

ชดเชยรายวันสูงสุดวันละ 1,500 บาทนาน 30 วัน และกรณีเป็น 

ผูป้ว่ยในตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่ 3 วนั ยงัจะไดรั้บผลประโยชน์ชดเชย

ปลอบขวัญเป็นเงินก้อนสูงสุด 30,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่ 

แรกเกิดจนถึงอายุ 70 ปี

 7. จับมือ Rabbit Finance เปิดตัวแคมเปญ แคร์ คุ้ม  

ทุกไลฟ์สไตล์

 กรุงเทพประกนัภยั ร่วมกบัแรบบทิ ไฟแนนซ ์ผูน้ำาดา้นบริการ

ประกันภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน เปิดตัวแคมเปญ “แคร์ คุ้ม 

ทุกไลฟ์สไตล์” แคมเปญที่ขยายโอกาสให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้าถึง

ประกนัภัยทีม่คีวามคุม้คา่ บริการโดดเดน่ และมปีระกนัภยัใหเ้ลอืก 

อย่างหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 

ทกุไลฟส์ไตล ์พร้อมใหค้วามคุม้ครองทีใ่กลต้วัยิง่ข้ึน เพือ่เจาะตลาด 

กลุม่คนรุ่นใหมโ่ดยผา่นรูปแบบประกนัภยัทีส่ือ่สารใหค้นเข้าใจง่าย 

และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เน้นความมีชีวิตชีวา และ

ความรู้สึกสนุก สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ผ่านช่องทาง

ต่างๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์  

 8. เพิ่มช่องทางทำาประกันภัยรถยนต์ผ่าน True Money 

Wallet 

 กรุงเทพประกนัภัย ร่วมกับทรู มนัน่ี ผูใ้หบ้ริการแอปพลเิคชนั 

True Money Wallet เพิม่ความสะดวกรวดเร็วใหแ้กล่กูคา้ทีต่อ้งการ

ทำาประกันภัยรถยนต์กับกรุงเทพประกันภัย ด้วยการเปิดให้บริการ

ทำาประกันภัยรถยนต์ออนไลน์พร้อมชำาระเบี้ยประกันภัยผ่าน 

แอปพลเิคชัน True Money Wallet โดยลกูคา้จะไดรั้บกรมธรรมแ์บบ

อเิลก็ทรอนกิส ์(e-Policy) ทางอเีมลทนัทหีลงัจากทำารายการสำาเร็จ 

นอกจากน้ี ยังจะได้รับสิทธิพิเศษและโปรโมชันดีๆ อีกมากมาย 

โดยสามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่วบ็ไซต ์truemoney.com/

insurance

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 
 1. การเปิดเผยข้อมูล 

  บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคล่ือนไหว 

ต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ วารสาร BKI News อีเมล

รายงานประจำาปี เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ 

Facebook กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถ

เข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา อาทิ  

ผลการดำาเนินงาน ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ 

และกิจกรรมต่างๆ 

 สำาหรับลกูคา้ใหมท่ีส่นใจทำาประกนัภัยยงัสามารถดาวน์โหลด

เอกสารรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือ 

ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com 

เพื่อการพิจารณารายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจทำา

ประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย

 2. การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ 

  บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control Center) ในการทำาหน้าทีรั่บเร่ืองร้องเรียน รวมถงึ 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า ภายใต้ 

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดย 

สามารถรับเร่ืองร้องเรียนไดท้กุช่องทาง และจะมกีารจดัทำารายงาน

การร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer Complaint Report) 

แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพ

ยงัทำาหน้าทีโ่ทรศพัทต์ดิตามและสอบถามความพงึพอใจของลกูคา้

หลงัจากทีไ่ดรั้บบริการจากกรุงเทพประกนัภยั เพือ่นำาขอ้เสนอแนะ

ต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ พร้อมกับพัฒนากระบวนการทำางาน

และการบริการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนอง

ความต้องการลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด  

 3. การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต

 เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิต 

ในการชำาระค่าเบีย้ประกันภัย บริษทัฯ จงึไดด้ำาเนินมาตรการปอ้งกนั 

การร่ัวไหลของข้อมูลบัตรเครดิตให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

การรักษาความปลอดภยัของข้อมลูบตัรเครดติ PCI-DSS (Payment 

Card Industry Data Security Standard) ทีก่ำาหนดโดยกลุม่บริษัท

ผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, 

JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ จะต้องดำาเนินมาตรการต่างๆ 

เพือ่เปน็หลกัประกนัวา่ข้อมลูบตัรเครดติของลกูค้าจะถกูเก็บรักษา 

ไวอ้ยา่งเคร่งครัด ปลอดภัย และมีเฉพาะเจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องเทา่น้ัน 

ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น กำาหนดระดับสิทธิของพนักงาน 

ในการเข้าถงึข้อมลูบตัรเครดติ การตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 

ของพนักงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียม 

พ้ืนท่ีหวงห้ามเพ่ือเก็บรักษาเอกสารท่ีมีข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจน 

การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อป้องกันการจารกรรม 

ข้อมลูทางระบบคอมพวิเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการตา่งๆ 

เหล่าน้ีจะครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิตชำาระเงิน 

ไม่ว่าจะเป็นการชำาระเบ้ียประกันภัยท่ีเคาน์เตอร์ฝา่ยบญัชีและการเงนิ 

และสำานักงานสาขาของบริษัทฯ การชำาระผ่านทางอินเทอร์เน็ต
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การดำาเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป็นอย่างยิ่งเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหาร

จัดการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน 

รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยัง

ตระหนักถงึความปลอดภัยและอาชีวอนามยัของพนักงานในองคก์ร 

จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดกิจกรรม

ตา่งๆ ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการและข้อกำาหนดตามกฎหมาย ดงัน้ี

 1. การจัดการด้านพลังงาน

 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงาน 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำาหนดนโยบาย 

อนุรักษ์พลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงาน  

และจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย 

กระทรวงพลังงานปี 2555 โดยมุ่งเน้นที่การบำารุงรักษาเคร่ืองจักร

ให้ทำางานได้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการประหยัดพลังงานและใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจสอบควบคุมการใช้พลังงาน

 คณะทำางานด้านการจัดการพลังงานดำาเนินการและประสานงาน 

การทำางานตามนโยบายใหบ้รรลผุลสำาเร็จโดยไดร้ณรงคก์ารอนรัุกษ์

พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีส่วนร่วม มีการเผยแพร่ข่าวสารและความรู้ต่างๆ  

ให้กบัพนกังานอย่างต่อเนือ่ง โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ได้มีโครงการ

เพื่อการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ดังนี้

 1.1  โครงการเปลี่ยนหลอดไฟในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณ 

ทางเดินชั้น 1-31 เป็นหลอด LED ทั้งหมด ซึ่งได้ 

ดำาเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 

 1.2  ศึกษาโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในชั้นผู้เช่า 

ชั้น 23-31 

 1.3  ศึกษาโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ใน

ระบบระบายอากาศ 

 2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

 ดา้นการบริหารจดัการเร่ืองน้ำาและคณุภาพน้ำา บริษทัฯ มกีาร

ใช้เทคโนโลยีโอโซนรักษาคณุภาพน้ำาในการกกัเกบ็และเพิม่คุณภาพ

น้ำาดื่ม โดยติดตั้งเครื่องกรองน้ำาดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบำารุง

รักษาเปลี่ยนอุปกรณ์การกรองอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมตรวจสอบ 

คุณภาพน้ำาอุปโภคบริโภคตามมาตรฐานการประปานครหลวง 

ตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำา 

เปน็ประจำาวนัเพือ่ควบคมุปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำาใหเ้หมาะสม

และไม่สูญเปล่า 

 ดา้นการรักษาสิง่แวดลอ้ม มกีารตรวจสอบระบบบำาบดัน้ำาเสยี 

และคุณภาพน้ำาเสียให้มีค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำา

สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายงานประจำาเดือนต่อหน่วยราชการที่

เกี่ยวข้อง 

 นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบบำาบัดน้ำาเสีย เพื่อให้การบำาบัดน้ำาเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตลอดเวลา 

 3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ

  บริษัทฯ ได้ทำาการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสำานักงาน 

เปน็ประจำาปลีะ 1 คร้ัง เพือ่ใหแ้น่ใจวา่สภาพอากาศภายในสำานักงาน 

อยู่ ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำาหนด ทั้ง น้ี เพื่อ 

สามารถป้องกันและแก้ไขกรณีมีความเสี่ยงเกิดข้ึน นอกจากน้ี  

ยังได้ทำาการเลือกใช้อุปกรณ์สำานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เช่น เลือกใช้เคร่ืองถ่ายเอกสารและเคร่ือง Multifunction  

ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศ และ 

ฉีดยาฆ่าเชื้อโรคในอากาศต่างๆ เป็นประจำา เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการ

ระบบคุณภาพอากาศ เพื่อให้คุณภาพอากาศในสำานักงานเป็นไป

ตามมาตรฐาน 

 4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

      บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการจัดการตามมาตรฐาน 5ส 

(สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้

มกีจิกรรมรณรงค ์5ส อยา่งตอ่เน่ืองเปน็ประจำาทกุป ีเพือ่เสรมิสร้าง

สุขลักษณะและการใช้ทรัพยากรสำานักงานให้เกิดประโยชน์และ 

ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดปริมาณขยะจากสำานักงาน ซ่ึงส่งผลกระทบ 

ต่อมลภาวะและบรรยากาศในสถานที่ทำางาน โดยได้จัดกิจกรรม 

ช่ังน้ำาหนักกระดาษ อกีทัง้ยงัไดจ้ดัหาถังขยะเพือ่ดำาเนินการแยกขยะ 

ตามประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล เพื่อ

สามารถนำาขยะหรือวัสดุที่ยังสามารถใช้งานได้นำากลับไป Reuse 

และ/หรือขายวัสดุรีไซเคิลให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป
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 5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ

  นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็น 

ความสำาคัญถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการ 

ภายในอาคารเปน็สำาคญั จงึไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานเพื่อให้มั่นใจว่า 

การปฏิบัติงานในทุกกิจกรรมภายใต้การดูแลของบริษัทฯ  มีความปลอดภัย

และถูกต้องตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องคอยกำากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้

 5.1 จัดทำาแผนการบำารุงรักษา/ตรวจสอบเคร่ืองจักรระบบไฟฟ้า 

ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอ่ืนๆ อย่างเคร่งครัด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร

 5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มี

ความพร้อมในการระงบัเหตเุบือ้งตน้และสามารถใหค้วามช่วยเหลอื

ผู้ประสบเหตุได้

 5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรู้ทางด้านการดับเพลิงข้ันต้น 

ให้แก่พนักงานทั่วไป

 5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคารเป็นประจำาทุกปี

 5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้

การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ตระหนักดียิ่ง

ถงึการมสีว่นร่วมรับผดิชอบตอ่สงัคมและดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มทีด่ ี

โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือไม่ให้ 

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สังคม และชุมชน อีกท้ังยังมุ่งปลูกฝัง 

แนวคิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของการทำาความดี 

การมสีว่นช่วยเหลอืและเปน็ประโยชน์ตอ่สงัคม รวมถงึการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำาคัญใน 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม ตลอดจนเพื่อให้

พนักงานเกิดจิตอาสาและเกิดความร่วมมือในการสนับสนุนและ

ร่วมทำากิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่อง 

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการดำาเนินกิจกรรมเพื่อให้ 

การสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบรรเทา

สาธารณภัย การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและ

ศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
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 โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา 

ปีที่ 26 

 บริษทัฯ มอบทนุการศกึษาในระดบัอดุมศึกษาใหแ้กนั่กเรียน 

ทีข่าดแคลนทนุทรัพยเ์ปน็ประจำาทกุป ีตัง้แตป่ ี2537 โดยในป ี2562  

ไดม้อบทนุการศกึษา รุ่นที ่26 จำานวน 53 ทนุ ทนุการศกึษาดงักลา่ว 

เปน็ทนุใหเ้ปลา่ทีร่วมถงึคา่เลา่เรียน ค่าทีพ่กั ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ย 

อื่นๆ ที่จำาเป็นโดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ือง 

จนกว่าจะสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมา 

มีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาไปแล้วรวมทั้งสิ้นจำานวน 600 ทุน  

เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น111,271,027 บาท 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการปลกูฝงัจริยธรรม คุณธรรม 

และจิตสาธารณะให้แก่นักเรียนทุน โดยได้จัดกิจกรรมสำาหรับ

นักเรียนทุน ดังนี้

 - คา่ยนักเรียนทนุอาสาพฒันาโรงเรียนร่มเกลา้และโรงเรียน

ด่านม่วงคำาวิทยา อำาเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร โดยมี 

นักเรียนทุนกรุงเทพประกันภัยรุ่นปัจจุบันและนักเรียนที่แจ้ง 

ความประสงค์ขอทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 46 คน โดย

ร่วมกันทาสีร้ัวด้านหน้าโรงเรียนและทำาความสะอาดอาคารเรียน 

อาคารอเนกประสงค์ 

 - ค่าย นัก เ รียนทุนอาสาพัฒนาโรง เ รียนบ้านกลาง  

อำาเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยจดักจิกรรมพฒันาปรับปรุง

ทาสีสนามฟุตซอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามตะกร้อ ห้องน้ำา และ

เครื่องเล่น พร้อมมอบเครื่องกรองน้ำาและตู้กดน้ำา 

 ด้านการศึกษา
 บริษทัฯ ใหก้ารสง่เสริมและพฒันาเยาวชนในดา้นการศกึษา

มาอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ดำาเนินการจดัโครงการของบริษทัฯ และการร่วม 

สนับสนุนจัดโครงการและกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็น

รากฐานที่ดีให้แก่เยาวชนที่จะช่วยพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ 

ต่อไป ได้แก่

 สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 - สนับสนุนทุนในมูลนิธิอานันทมหิดล เป็นจำานวนเงิน 

4,000,000 บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาสำาหรับนักเรียนผู้มีความสามารถ 

ทางวิชาการได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศ 

จนถึงข้ันสูงสุด เพ่ือนำาความรู้กลับมาทำาคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมือง 

ให้ก้าวหน้าต่อไป

 - สนับสนุนทุนในมูลนิ ธิ ชัยพัฒนา เป็นจำานวนเงิน  

2,500,000 บาท เพื่อดำาเนินงานตามโครงการพระราชดำาริ 

ช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม 

และพัฒนาสังคม 

 - สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นจำานวนเงิน  

1,500,000 บาท เพ่ือเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 
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 มอบทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

 บริษัทฯ มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือในโครงการ 

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจำาปี 2562 ให้แก่โรงเรียนที่มีผลงาน 

การผลติสือ่การเรียนการสอนหวัข้อ นิทานเลม่ยกัษ ์ฝกัใฝคุ่ณธรรม 

จำานวน 30 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท  

ณ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนครเขต 1 

จังหวัดสกลนคร

 BKI Scholarship ประจำาปี 2562  

 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Scholarship ขึ้นเมื่อปี 2560 

เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี 

ที่ 2 สาขาวิชาประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และ 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มี 

ผลการเรียนและพฤติกรรมดี ต่อเน่ืองจนสำาเร็จการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีโดยไม่มขีอ้ผูกพันใดๆ โดยในปี 2562 บรษิัทฯ ได้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาจำานวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 

30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท

  โครงการ BKI Give

 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและ 

การพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2562 

บริษทัฯ ไดม้อบอปุกรณ์เคร่ืองเขียนและน้ำาดืม่บรรจขุวด เพือ่ใชใ้น

กจิกรรมสง่เสริมการศกึษาของมหาวทิยาลยัตา่งๆ รวม 11 กจิกรรม

 สนับสนุนงบประมาณสร้างลานกิจกรรม

 บริษัทฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตและ 

ลานกิจกรรมหน้าเสาธงให้โรงเรียนบ้านปูเต้อ อำาเภอแม่สอด  

จังหวัดตาก พร้อมมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่

นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขา

 โครงการ BKI ส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน 

 บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน 

พร้อมมอบอปุกรณ์ดบัเพลงิ ชุดเฝอืก ไมด้ามแขน ขา และกระเปา๋ยา 

ให้แก่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัย 

ที่อาจเกิดขึ้นแก่เด็กนักเรียนรวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้

 นอกจากน้ี พนักงานทีมอาสาบรรเทาภัย (Emergency  

Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ 

ดา้นการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ สาธติการปัม๊หวัใจ (CPR) และการใช้ 

เคร่ืองกระตกุหวัใจ (AED) เพือ่ช่วยชีวิตผูป้ว่ยทีห่มดสต ิและสาธิต

การดับเพลิงให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 

จำานวน 60 คน ไดฝ้กึปฏบิตัจิริงทัง้การเข้าเฝอืก หา้มเลอืด ทำาแผล 

ปัม๊หวัใจ ฝกึซอ้มการอพยพหนีไฟ และการใช้ถงัดบัเพลงิอยา่งถูกวธีิ 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ข้ันพื้นฐาน สามารถนำาความรู้ที่ได้รับ 

ไปช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตใุนกรณีฉกุเฉนิ และมคีวามพร้อมสำาหรับ

การระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที
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 ด้านสาธารณสุข
 บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี  

มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถ

ดำาเนินชีวติไดอ้ยา่งมคีวามสขุซ่ึงนำาไปสูค่ณุภาพทีด่ ีดงัน้ัน บริษทัฯ 

จึงให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ที่จำาเป็นต่อการรักษาพยาบาล 

แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนและมีความต้องการเพื่อการดูแล

คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่

 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ 

 บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เคร่ืองดึงคอ

และหลัง (Traction) เครื่องให้การรักษาโดยสนามแม่เหล็ก (Super 

Inductive) และเตยีงผูป้ว่ย จำานวน 11 เตยีง มูลคา่รวม 5,479,500 

บาท ใหแ้ก ่สถาบนัสริินธรเพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ เพื่อใช้บริการรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกัน 

ภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วย ผู้พิการ และประชาชนท่ัวไป ณ สถาบันสิรินธร 

เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 

 มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 

 บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล

ต่างๆ เพื่อใช้ทำาการรักษาผู้ป่วย โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบ

เคร่ืองให้ความอบอุ่นผู้ป่วยชนิดเป่าลมร้อน จำานวน 1 เคร่ือง 

มูลค่า 80,250 บาท และเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 

ชนิดพกพา จำานวน 1 เคร่ือง มูลค่า 350,000 บาท ให้แก่  

โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร และมอบชุดอุปกรณ์ 

การให้อากาศผสมออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำาหรับเด็กแรกเกิด 

ใช้ในห้อง NICU จำานวน 2 เคร่ือง มูลค่า 500,000 บาท ให้  

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

 สนับสนุนโครงการ Friends for Life ซื้อเครื่องมือแพทย์ 

 บริษัทฯ ร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรพันธมิตรเครือข่าย 

ทำาประโยชน์ให้สังคมในโครงการ Friends for Life ซึ่งจัดโดย 

กลุม่ธนาคารทสิโก ้โดยมอบเงินเพือ่สมทบทนุในโครงการดงักลา่ว 

เป็นจำานวนเงิน 1,000,000 บาท สำาหรับโครงการ Friends for Life 

มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนซื้อเคร่ืองมือแพทย์ให้โรงพยาบาล 

ขนาดใหญ่ของ รัฐ 5 แห่ ง ได้แ ก่  โรงพยาบาลศิ ริราช  

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธบิด ีโรงพยาบาลราชวิถ ี 

และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่รองรับคนไข้ 

จากทั่วประเทศรวมกว่า 8 ล้านรายต่อปี 
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 ส่งเสริมสุขอนามัยนักเรียน

 บริษัทฯ มอบอาคารฝึกงานอุตสาหกรรมและนาฏศิลป์ 

อาคารฝึกงานเกษตร เพื่อแทนอาคารฝึกงานหลังเดิมที่ทรุดโทรม 

อาคารห้องน้ำานักเรียน และสนับสนุนเคร่ืองกรองน้ำาดื่มสะอาด 

พร้อมร่วมกิจกรรมทาสีอาคารและปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์

รอบอาคารเรียนของโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำาเภอกุฉินารายณ์ 

จงัหวัดกาฬสนิธ์ุ ทัง้น้ี เพือ่สง่เสริมและใหค้วามสำาคัญดา้นการศกึษา 

ความเป็นอยู่ในการสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างยั่งยืนของนักเรียน 

 ด้านบรรเทาสาธารณภัย
 นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำาคัญในเร่ืองความปลอดภัย

ของพนักงานโดยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำางานแลว้ บริษทัฯ ยงัเหน็

ความสำาคญัของการใหค้วามรู้ในเร่ืองความปลอดภยั การปอ้งกนัภยั 

และการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัย

ต่างๆ ได้แก่

 โครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

  บริษัทฯ สนับสนุนโครงการ Give Never Stop มอบอุปกรณ์

ช่วยชีวิตของสถานีวิทยุ สวพ. FM 91 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้

ประชาชนร่วมทำาความดี มีน้ำาใจ มีคุณธรรม และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

เกือ้กลูคนในสงัคม โดย สวพ. 91 ร่วมเปน็สือ่กลางในการช่วยเหลอื

และส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยผู้ที่มี 

จติศรัทธาไดร่้วมบริจาคสิง่ของตา่งๆ รวมถงึอปุกรณ์ทางการแพทย ์

เช่น รถเข็นวีลแชร์ ถุงออกซิเจน ผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่ เป็นต้น  

ซึง่โครงการดงักลา่วสอดคลอ้งกบันโยบายและวิสยัทศัน์ของบริษทัฯ  

ที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและการทำาความดี สามารถต่อยอดให้ 

คนในสังคมสามารถส่งต่อความดีมีน้ำาใจไปยังผู้อื่นต่อๆ ไป 

อย่างไม่สิ้นสุด เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

 บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

 บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของ 

บริษัทฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตและบริจาค

อวัยวะให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิต

เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และ

ส่วนหนึ่งให้เก็บสำารองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยในปี 2562 บริษัทฯ  

ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะทั้งหมด 4 คร้ัง  

ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจำานวนทั้งสิ้นกว่า 898,250 ซีซี และ 

มีผู้บริจาคอวัยวะ จำานวน 198 คน
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 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

 บริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยนำาถุงยังชีพท่ีบรรจุข้าวสารอาหารแห้ง 

ของใช้ที่จำาเป็นในชีวิตประจำาวัน จำานวน 1,600 ชุด และน้ำาดื่ม 

มอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและ

ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อน 

ใน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโพธิ์ชัน บ้านกุดเรือ บ้านโพธิ์ตาก และ 

บ้านน้ำาเที่ยง ตำาบลนางาม อำาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

อำาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 นอกจากน้ี บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุนการฟื้นฟูห้องสมุด

โรงเรียนบา้นไรใ่ต ้จำานวน 195,960 บาท และโรงเรียนบา้นผกัหยา่ 

จำานวน 96,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 291,960 บาท  

โดยโรงเรียนดังกล่าวได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำาท่วม 

ในจังหวัดอุบลราชธานี  

 มอบเสื้อเกราะกันกระสุน 

 บริษทัฯ มอบเสือ้เกราะกนักระสนุยทุโธปกรณ์พเิศษ จำานวน 

200 ตัว รวมมูลค่ากว่า 7,000,000 บาท ให้แก่กองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.)  

คา่ยสริินธร อำาเภอยะรัง จงัหวดัปตัตานี ดว้ยบริษทัฯ เหน็ความสำาคัญ 

ในความปลอดภยัของเจา้หน้าทีท่หารใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ได้ใช้เสื้อเกราะกันกระสุนเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัยอันตราย เพื่อให้

เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่
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 ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรม 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

ยังร่วมกับบริษัทในเครือจัดโครงการต่างๆ นำาพนักงานจิตอาสา

ร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ และการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมเป็นประจำาทุกปี ได้แก่

 โครงการ Bhappy

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย บมจ.โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ 

บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบมจ.ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย   

ร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 12 ตอน พลังจิตอาสาร่วมใจ 

ปลกูปา่ชายเลน เพือ่ธรรมชาตทิีย่ัง่ยนื โดยไดม้กีารแบง่กลุม่พนักงาน

จติอาสาร่วมกิจกรรมสมัพนัธ ์สร้างความสามคัครีะหว่างองคก์รและ 

ความสนุกสนาน พร้อมเข้าพืน้ทีป่ลกูปา่ชายเลน เพือ่ร่วมกนัอนุรักษ์

ธรรมชาติพันธุ์ไม้ป่าชายเลน รวมทั้งเพื่อป้องกันแนวชายฝั่งทะเล 

ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ 

 สำาหรับโครงการ Bhappy ได้ริเร่ิมข้ึนต้ังแต่ปี 2555 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของบริษัทในเครือได้มีส่วนร่วม 

ทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  

รวมท้ังเพ่ือสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร 

ซึง่โครงการ Bhappy ดำาเนนิกจิกรรมตอ่เน่ืองมาเปน็คร้ังที ่12 และ

จะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองต่อไป  

 ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน

 บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน 

จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งริเร่ิมมาตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดย 

ฝึกอบรมชาวบ้านทำางานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก 

ผา้ขาวมา้ทอมอืสธีรรมชาต ิพร้อมจดัหาผูเ้ชีย่วชาญในการสอนและ

พัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และหาตลาดรองรับสินค้า เพื่อ 

ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม ทำาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น  

อันนำาไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

 สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย

 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) 

ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบเงิน 

สนบัสนุนจำานวน 1,000,000 บาท เพือ่ใช้ในกจิกรรมดา้นการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมของสมาคม

 สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

 บรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนมูลนิธสิถาบนัราชพฤกษเ์ปน็ประจำา

ต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2529 โดยในปี 2562 ได้มอบเงินสนับสนุน 

จำานวน 150,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ ซึ่งเน้นการจัด

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งปลูกฝังจิตสำานึกและพัฒนาเยาวชน

ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความยั่งยืน
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 ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนการทำานุบำารุง

พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่า

ให้คงอยู่สืบไป ได้แก่

 ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจำาปี 2562 

 ผู้บริหารและพนักงานกรุงเทพประกันภัยร่วมทำาบุญทอดผ้าป่า 

มหาบังสุกุล ประจำาปี 2562 โดยมียอดเงินร่วมทำาบุญจากลูกค้า คู่ค้า  

และพนักงาน รวมจำานวน 1,184,584.50 บาท ณ วดัวงัเพิม่-พระภาวนา 

จังหวัดนครราชสีมา (สาขาวัดดอยธรรมเจดีย์) 

 โครงการสปาใจ 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วม 

ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา เพื่อสร้างความสุข และพัฒนา

คุณภาพชีวิตในการทำางานและการดำาเนินชีวิตประจำาวัน โดย 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ณ 

สำานักปฏิบัติธรรมแสงธรรมส่องชีวิต สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้

 กรุงเทพประกันภัยเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ 

จังหวัดลพบุรี โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ 

ดังกล่าว โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม

ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน 

 

 ทั้งหมดน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงในโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ทีบ่ริษัทฯ จัดข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมกับ 

การมคีณุภาพชีวติทีด่แีละสามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่งยัง่ยนืตอ่ไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน โดยมี  

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  

เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี    

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับประธานคณะผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่รับผิดชอบ

ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษัท รองผู้อำานวยการอาวุโสสำานักตรวจสอบ รวม 4 คร้ัง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย 

ไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย รวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษัทฯ พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำาปี 

ของบริษัทฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำาข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควร 

ในสาระสำาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชือ่ถอืได้พรอ้มทั้งให้ขอ้เสนอแนะ

เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

 2. การดแูลระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ และการปฏบิตัติามข้อกำาหนดของกฎหมาย พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบ 

แผนการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบประจำาปี 2562 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำานักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ 

แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่สำาคัญตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ 

การควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

 3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทานรายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจ

ทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นรายการจริงในการดำาเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำาคัญ

 4. การพจิารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัช ีพจิารณาและนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

แต่งตัง้นางนงลกัษณ์ พุม่น้อย และ/หรือ นางสาวสมใจ คณุปสตุ และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวสัดิว์าณิชย ์

แห่งบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 2,660,000 บาท 

 5. การปฏบิติัหน้าทีอ่ืน่ๆ ดแูลและใหข้้อแนะนำาแกฝ่า่ยบริหารในดา้นการบริหารจดัการ เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบและถ่วงดลุอำานาจ

อย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจมีต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายใน

อย่างเพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นรายการปกติทางการค้า มีการปฏิบัติงานถูกต้อง

ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ

ตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

75



รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแลสัดส่วน จำานวน องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสม 

กับองค์กร และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำานวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก

หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้งกำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนๆ ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อำานวยการใหญ่

ใหเ้หมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ตลอดจนดแูลแผนการสบืทอดตำาแหน่งของประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้ำานวยการใหญ ่

เน่ืองด้วยการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพมาดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้วิสัยทัศน์และนโยบายเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการกำาหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม เป็นปัจจัยท่ีช่วยสร้างแรงจูงใจในการทำางานให้เกิดประสิทธิผล ดังน้ัน ในปี 2562 

จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่าน ทดแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก เพื่อช่วยกำากับการดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ พร้อมทั้ง 

สร้างผลการดำาเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอกบริษัทฯ 

 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล 

โดยพิจารณาค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอกเปรียบเทียบกับเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีกำาหนดไว้ ดังน้ัน การพิจารณาค่าตอบแทน

ของกรรมการในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นชอบให้กำาหนดค่าตอบแทนเป็นจำานวนเงิน 12.5 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา

 ในปี 2562 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 2 คร้ัง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและ 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ 

 (นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)

 ประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทาง

การกำากับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัทฯ 

ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธิผล อนัเปน็การสร้างความมัน่ใจแกผู่ถ้อืหุน้ นักลงทนุ  ผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝา่ยนำาไปสูก่ารสร้าง

ความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษทัฯ จงึไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ จำานวน 3 ทา่น มหีน้าทีรั่บผิดชอบ 

เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตรวจสอบการกำากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและ

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ 

ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)   

 ในป ี2562 คณะกรรมการธรรมาภบิาลไดจ้ดัใหมี้การประชุมเพือ่ติดตามการดำาเนินงานดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรับผดิชอบ 

ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำาคัญ ได้ดังนี้ 

 1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการกำากับ

ดแูลกจิการทีด่สีำาหรับบริษทัจดทะเบยีน ป ี2560 (CG Code) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“กลต.”) 

และการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัยวินาศภัยของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(“คปภ.”) เพือ่เปน็การยกระดบัมาตรฐานการดำาเนินธุรกิจใหเ้กดิความเปน็ธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่มลูคา่ระยะยาว 

ให้กับผู้ถือหุ้น 

 2. พิจารณาทบทวนการนำาหลักปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2)

 3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ในการบริหารจัดการด้านลงทุนให้มีประสิทธิภาพ

 4. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ปีละ 1 คร้ัง

นอกจากนี้ ได้นำาเสนอเพิ่มเติมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปีของคณะกรรมการรายบุคคลและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อ 

นำาผลประเมินมาใช้สำาหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป และเป็นไปตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 5. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด สำาหรับกรรมการผู้บริหาร 

พนักงาน และการอบรมความรู้เรื่องจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ

 6. พิจารณาผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการกำากับดูแลกิจการที่ดี แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และควร 

ให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป

 7. พิจารณาผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  

(Thai Investors Association) และในปีนี้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เท่ากับคะแนนร้อยละ100 

ถือว่าอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 

 คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไป

กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานให้บริษัทฯ มีหลักการกำากับดูแลกิจการเป็นที่ยอมรับ 

ในระดับสากลต่อไป 

(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์) 

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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 คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำา

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอตอ่การดแูลรักษาทรัพยส์นิ 

ป้องกันการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้ง 

มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯอยา่งสม่ำาเสมอ ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง 

ความเช่ือมัน่อยา่งมเีหตผุลตอ่ความเช่ือถอืไดข้องงบการเงินของบริษทัฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ซึง่ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดต้รวจสอบ 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

(นายชัย โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) 

ความเห็น

 ข้าพเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จำากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึง่ประกอบไปดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน 

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ

งบกระแสเงินสดที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดสำาหรับปี

ส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณ 

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด 

ดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆ ตามทีร่ะบใุนข้อกำาหนดน้ันดว้ย ข้าพเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีทีข้่าพเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช ้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 

งบการเงินสำาหรับปปีจัจบุนั ข้าพเจา้ไดน้ำาเร่ืองเหลา่น้ีมาพจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ 

ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำาหรับเรื่องเหล่านี้ 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ในรายงานของข้าพเจา้ ซึง่ไดร้วมความรับผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเร่ืองเหลา่นีด้ว้ย การปฏบิตังิานของข้าพเจา้ไดร้วมวธีิการตรวจสอบทีอ่อกแบบ

มาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัในงบการเงิน ผลของวิธกีารตรวจสอบ 

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำาหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำาหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ
 ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจำานวน 21,009 ล้านบาท บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่าน 

นายหน้าและตัวแทนและมกีรมธรรมป์ระกนัภยัเปน็จำานวนมาก โดยอาศยัระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศในการคำานวณและบนัทกึการรับรู้

เบีย้ประกันภัยรับเปน็รายได ้ข้าพเจา้จงึใหค้วามสำาคญักบัการตรวจสอบรายไดเ้บีย้ประกนัภยัรับวา่ไดรั้บรู้ดว้ยมลูคา่ทีถ่กูตอ้งและเกดิข้ึนจริง

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมของระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่เกี่ยวเน่ืองกับการคำานวณและการบันทึกรับรู้ 

เบี้ยประกันภัยรับ สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เก่ียวเน่ืองกับเบี้ยประกันภัยรับและสอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการ 

สลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ 

เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อยตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำาคัญที่ทำาผ่านใบสำาคัญทั่วไป

สำารองค่าสินไหมทดแทน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสำารองค่าสินไหมทดแทนจำานวน 5,631 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญา

ประกันภัย) สำารองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการสำารองในส่วนของความเสียหายที่เกิดข้ึนทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับ

รายงาน สำารองดังกล่าวคำานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติบางประการที่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงของ 

ฝ่ายบริหารในการประมาณการสำารองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของสำารองค่าสินไหมทดแทน

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกสำารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและ 

สุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่  

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถ่ีของการเกิดความเสียหายและมูลค่าความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงเฉล่ียต่อคร้ัง นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้จัดให้มี 

ผู้เช่ียวชาญสุ่มสอบทานแบบจำาลองในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

79



ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มียอดคงค้างของเบี้ยประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันต่อ (สำารองค่าสินไหมทดแทน

ที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ) และลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อเป็นจำานวนรวม 6,003 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

และค่าเผื่อการด้อยค่ารวม 64 ล้านบาท) การประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์ดังกล่าวน้ัน ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ 

ในการพิจารณาข้อสมมติบางประการเพื่อคำานวณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากลูกหนี้ดังกล่าวไม่ได้ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้

ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อดังกล่าว 

 ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการรับชำาระหน้ีจากนายหน้า ตัวแทน และบริษัท 

ประกันภัยต่อ การคำานวณคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูและคา่เผือ่การดอ้ยคา่และการบนัทกึรายการบญัชี สุม่ทดสอบข้อมลูและวธีิการทีบ่ริษัทฯ

ใช้ในการคำานวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การคำานวณอายุคงค้างและการคำานวณค่าเผื่อดังกล่าว 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มเีงนิลงทนุในบริษทัร่วม และเงินลงทนุทัว่ไปทีแ่สดงในราคาทนุหกัค่าเผือ่การดอ้ยคา่ในงบการเงนิ 

เฉพาะกิจการจำานวนรวม 856 ล้านบาท ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าผู้บริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการพิจารณา 

ใช้วธีิการประเมนิมลูคา่และข้อสมมติบางประการทีต้่องใช้ในการประเมินมลูคา่ อาท ิอตัราคดิลด อตัราการเตบิโตและประมาณการรายได ้

ในอนาคต เปน็ตน้ การประเมนิมลูคา่ยติุธรรมดงักลา่วเกีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์กระแสเงินสดทีแ่ตล่ะกจิการจะไดรั้บซึง่มคีวามไมแ่น่นอน 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำาคัญต่อความเพียงพอของค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว 

 ข้าพเจา้ไดป้ระเมนิแบบจำาลองทางการเงินทีฝ่า่ยบริหารของบริษัทฯ เลอืกใช้และสุม่ทดสอบข้อสมมตทิีส่ำาคญัทีใ่ช้ในการประเมนิมลูค่า 

โดยการเปรียบเทียบอัตราคิดลดที่ใช้กับข้อมูลอุตสาหกรรม และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับข้อมูลผลการดำาเนินงาน 

ที่เกิดขึ้นจริงและแนวโน้มอุตสาหกรรมและสุ่มทดสอบการคำานวณมูลค่ายุติธรรม 

ข้อมูลอื่น

 ผูบ้ริหารเปน็ผูรั้บผดิชอบตอ่ข้อมลูอืน่ ซึง่รวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรายงานประจำาปขีองบริษทัฯ แตไ่มร่วมถงึงบการเงินและรายงาน

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น

 ความเหน็ของข้าพเจา้ตอ่งบการเงนิไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอืน่และข้าพเจา้ไมไ่ดใ้หข้้อสรุปในลกัษณะการใหค้วามเชือ่มัน่ในรูปแบบใดๆ  

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนน้ันมีความขัดแย้งท่ีมีสาระสำาคัญ 

กับงบการเงนิหรือกับความรู้ทีไ่ดรั้บจากการตรวจสอบของข้าพเจา้หรือไม ่หรือปรากฏว่าข้อมลูอืน่แสดงขัดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญั 

หรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน

ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

 ผูบ้ริหารมหีน้าทีรั่บผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการเงนิเหลา่น้ีโดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาว่าจำาเปน็ เพือ่ใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดทำางบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำาเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผย 

เร่ืองทีเ่ก่ียวกบัการดำาเนินงานตอ่เน่ืองในกรณีทีม่เีร่ืองดงักลา่ว และการใช้เกณฑก์ารบญัชีสำาหรับกจิการทีด่ำาเนินงานต่อเน่ืองเวน้แตผู่บ้ริหาร 

มีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำาเนินงานหรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูที่

ขัดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึง่รวมความเหน็ 

ของข้าพเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแตไ่ม่ไดเ้ปน็การรับประกนัวา่การปฏบิติังานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริงอาจเกดิ 

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ 

หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
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	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย	

	 •	 ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีขั่ดตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระสำาคัญในงบการเงนิ	ไมว่่าจะเกดิจากการทจุริต 

หรือข้อผดิพลาด	ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่น้ัน	และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีทีเ่พยีงพอ 

และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้	ความเสี่ยงที่ไมพ่บขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอันเป็นสาระสำาคญัซึ่งเป็นผล 

มาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุริตอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 •	 ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 •	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำา

	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับกิจการที่ดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร	และสรุปจากหลักฐาน

การสอบบญัชีทีไ่ดรั้บวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสำาคญัทีเ่ก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิข้อสงสยัอยา่งมนัียสำาคญั

ตอ่ความสามารถของบริษทัฯ	ในการดำาเนนิงานตอ่เน่ืองหรือไม	่หากข้าพเจา้ไดข้้อสรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสำาคญั	ข้าพเจา้จะตอ้ง

ให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	 หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว 

ไมเ่พยีงพอ	ข้าพเจา้จะแสดงความเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ข้อสรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีทีไ่ดรั้บจนถงึวนัทีใ่นรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของข้าพเจา้	อยา่งไรกต็าม	เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเปน็เหตใุหบ้รษัิทฯ	ตอ้งหยดุการดำาเนินงานตอ่เน่ืองได้

	 •	 ประเมินการนำาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่า 

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ข้าพเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลในเร่ืองต่างๆ	ซึง่รวมถงึขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว้ 

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง 

การตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 ข้าพเจา้ไดใ้หค้ำารับรองแกผู่ม้หีน้าทีใ่นการกำากบัดแูลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามข้อกำาหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกับความเปน็อสิระ

และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน	 ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก 

อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

	 จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูมี้หน้าทีใ่นการกำากบัดแูล	ข้าพเจา้ไดพ้จิารณาเรือ่งตา่งๆ	ทีม่นัียสำาคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงิน 

ในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมาย

หรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน	 ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ือง

ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำาเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4951

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

กรุงเทพฯ:	20	กุมภาพันธ์	2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม 
2562

 31 ธันวาคม 
2561 

 31 ธันวาคม
2562 

 31 ธันวาคม 
2561 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 	138,824	 	419,567	 	138,824	 	419,567	

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 7 	2,781,688	 	2,704,395	 	2,781,688	 	2,704,395	

รายได้จากการลงทุนค้างรับ 	71,682	 	41,427	 	71,682	 	41,427	

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 8 	5,652,332	 	6,100,713	 	5,652,332	 	6,100,713	

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 9 	393,521	 	236,156	 	393,521	 	236,156	

สินทรัพย์ลงทุน

			เงินลงทุนในหลักทรัพย์	-	สุทธิ 10 	44,958,408	 	47,951,309	 	44,958,408	 	47,951,309	

			เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ 11 	1,313,733	 	1,440,402	 	1,313,733	 	1,440,402	

			เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12.1 	246,371	 	227,742	 	129,396	 	129,396	

			อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ 13 	135,207	 	152,436	 	135,207	 	152,436	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 14 	740,712	 	814,168	 	740,712	 	814,168	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 15 	116,379	 	164,774	 	116,379	 	164,774	

สินทรัพย์อื่น

			สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร	-	สุทธิ 	38,927	 	43,941	 	38,927	 	43,941	

			อื่นๆ 	739,299	 	323,179	 	739,299	 	323,179	

รวมสินทรัพย์ 	57,327,083	 	60,620,209	 	57,210,108	 	60,521,863	

(พันบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 31 ธันวาคม 
2562

 31 ธันวาคม 
2561 

 31 ธันวาคม
2562 

 31 ธันวาคม 
2561 

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 17 	15,609,541	 	14,735,599	 	15,609,541	 	14,735,599	

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 18 	2,553,721	 	2,178,929	 	2,553,721	 	2,178,929	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	136,231	 	168,637	 	136,231	 	168,637	

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 19 	710,874 	381,189	 	710,874	 	381,189	

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 16.1 	3,476,763	 	4,724,428	 	3,453,368	 	4,704,759	

หนี้สินอื่น	

			เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า 	1,810,512	 	1,868,686	 	1,810,512	 	1,868,686	

			ค่านายหน้าค้างจ่าย 	416,503	 	367,453	 	416,503	 	367,453	

			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	683,970	 	574,301	 	683,970	 	574,301	

			หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 20 	40,059	 	53,864	 	40,059	 	53,864	

			อื่นๆ 	865,812	 	691,759	 	865,812	 	691,759	

รวมหนี้สิน 	26,303,986	 	25,744,845	 	26,280,591	 	25,725,176	

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 21

	 ทุนจดทะเบียน	ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว

							หุ้นสามัญ	106,470,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท 	1,064,700	 	1,064,700	 	1,064,700	 	1,064,700	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	1,442,500	 	1,442,500	 	1,442,500	 	1,442,500	

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้ว

						สำารองตามกฎหมาย 22 	106,470	 	106,470	 	106,470	 	106,470	

						สำารองอื่น 23 	7,000,000	 	3,100,000	 	7,000,000	 	3,100,000	

			ยังไม่ได้จัดสรร 	4,223,458	 	7,302,709	 	4,126,085	 	7,224,032	

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 	17,185,969	 	21,858,985	 	17,189,762	 	21,858,985	

รวมส่วนของเจ้าของ 	31,023,097	 	34,875,364	 	30,929,517	 	34,796,687	

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 	57,327,083	 	60,620,209	 	57,210,108	 	60,521,863	

(พันบาท)
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562  2561 2562  2561 

กำาไรหรือขาดทุน:

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 	21,008,919	 	17,326,215	 	21,008,919	 	17,326,215	

หัก:	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ 	(6,564,361) 	(5,388,104) 	(6,564,361) 	(5,388,104)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 	14,444,558	 	11,938,111	 	14,444,558	 	11,938,111	

หัก:	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ม 

	 จากปีก่อน 	(1,260,959) 	(637,785) 	(1,260,959) 	(637,785)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 	13,183,599	 	11,300,326	 	13,183,599	 	11,300,326	

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 	1,253,219	 	1,136,747	 	1,253,219	 	1,136,747	

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	 ซึ่งแสดงตามวิธีส่วนได้เสีย 12.2 	23,370	 	16,993	 	-	 	-	

รายได้จากการลงทุน 	1,226,491	 	1,144,108	 	1,226,491	 	1,144,108	

กำาไรจากเงินลงทุน 	281,138	 	85,476	 	281,138	 	84,664	

รายได้อื่น 	182,847	 	159,512	 	182,847	 	159,512	

รวมรายได้ 	16,150,664	 	13,843,162	 	16,127,294	 	13,825,357	

ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทน 	9,125,530	 	7,983,443	 	9,125,530	 	7,983,443	

หัก:	ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ 	(1,996,776) 	(2,398,329) 	(1,996,776) 	(2,398,329)

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 	2,717,317	 	2,305,877	 	2,717,317	 	2,305,877	

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	2,348,505	 	1,994,321	 	2,348,505	 	1,994,321	

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 25 	1,078,263	 	1,080,794	 	1,078,263	 	1,080,794	

ค่าใช้จ่ายลงทุน 	89,315	 	88,456	 	89,315	 	88,456	

ต้นทุนทางการเงิน 	2,553	 	3,266	 	2,553	 	3,266	

รวมค่าใช้จ่าย 26 	13,364,707	 	11,057,828	 	13,364,707	 	11,057,828	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	2,785,957	 	2,785,334	 	2,762,587	 	2,767,529	

หัก:	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 16.2 	(334,676) 	(378,526) 	(330,002) 	(374,965)

กำาไรสำาหรับปี 	2,451,281	 	2,406,808	 	2,432,585	 	2,392,564	

(พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

84



หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562  2561 2562  2561 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุนในภายหลัง:

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม 12.2 	(4,742) 	-	 	-	 	-	

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผื่อขาย 	(5,836,529) 	(1,488,662) 	(5,836,529) 	(1,488,662)

รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุนในภายหลัง	 	(5,841,271) 	(1,488,662) 	(5,836,529) 	(1,488,662)

บวก:	ภาษีเงินได้ 	1,168,254	 	297,732	 	1,167,306	 	297,732	

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุนในภายหลัง	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 	(4,673,017) 	(1,190,930) 	(4,669,223) 	(1,190,930)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุนในภายหลัง:

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการ

	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	(174,940) 	5,780	 	(174,940) 	5,780	

บวก	(หัก):	ภาษีเงินได้ 	34,988	 	(1,156) 	34,988	 	(1,156)

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุนในภายหลัง	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 	(139,952) 	4,624	 	(139,952) 	4,624	

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	(4,812,969) 	(1,186,306) 	(4,809,175) 	(1,186,306)

กำาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	(2,361,688) 	1,220,502	 	(2,376,590) 	1,206,258	

กำาไรต่อหุ้น: 28

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

   กำาไรสำาหรับปี 23.02	 22.61	 22.85	 22.47	

(พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562      
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินที่แสดง 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562  2561 2562  2561 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 19,883,141	 	16,461,557 	19,883,141	 	16,461,557	

เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ (1,868,805) 	(1,799,860) 	(1,868,805) 	(1,799,860)

ดอกเบี้ยรับ 	289,873	 	311,795	 	289,873	 	311,795	

เงินปันผลรับ 	906,363	 	885,479	 	906,363	 	885,479	

รายได้จากการลงทุนอื่น 	160,871	 	138,778	 	160,871	 	138,778	

รายได้อื่น 	21,793 	20,688	 	21,793	 	20,688	

ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(9,118,523) 	(7,284,590) 	(9,118,523) 	(7,284,590)

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง 	(2,488,209) 	(2,116,422) 	(2,488,209) 	(2,116,422)

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 	(2,688,188) 	(2,253,123) 	(2,688,188) 	(2,253,123)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 	(874,755) 	(783,449) 	(874,755) 	(783,449)

ค่าใช้จ่ายลงทุน 	(63,649) 	(60,994) 	(63,649) 	(60,994)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	(410,265) 	(341,026) 	(410,265) 	(341,026)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 	(2,561,342) 	(1,536,610) 	(2,561,342) 	(1,536,610)

เงินให้กู้ยืม 	126,103	 	(82,484) 	126,103	 	(82,484)

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 	-	 	5,950	 	-	 	5,950	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	1,314,408	 	1,565,689	 	1,314,408 	1,565,689	

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา

			ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	223	 	253	 	223	 	253	

เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน	 	223	 	253	 	223	 	253	

กระแสเงินสดใช้ไป

			ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 	(124,427) 	(38,059) 	(124,427) 	(38,059)

			สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(9,692) 	(17,320) 	(9,692) 	(17,320)

เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	 	(134,119) 	(55,379) 	(134,119) 	(55,379)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(133,896) 	(55,126) 	(133,896) 	(55,126)

(พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562      
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งบการเงินที่แสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2562  2561 2562  2561 

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย 	(1,461,255) 	(1,490,580) 	(1,461,255) 	(1,490,580)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 	(1,461,255) 	(1,490,580) 	(1,461,255) 	(1,490,580)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 	(280,743) 	19,983	 	(280,743) 	19,983	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ณ	วันต้นปี 	419,567	 	399,584	 	419,567	 399,584

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี 138,824	 419,567 138,824	 419,567

(พันบาท)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562      
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งบการเงินเฉพาะกิจการ หมายเหตุ
ทุนออกจำาหน่าย

และชำาระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 	1,064,700	 	1,442,500	

	 เงินปันผลจ่าย 29 	-	 	-	

	 กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	

	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	1,064,700	 	1,442,500	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 	1,064,700	 	1,442,500	

	 จัดสรรกำาไรสะสมไปเป็นสำารองอื่น 23 	-	 	-	

	 เงินปันผลจ่าย 29 	-	 	-	

	 กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	

	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 	1,064,700	 	1,442,500	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย หมายเหตุ
ทุนออกจำาหน่าย

และชำาระแล้ว
ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ  

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 	1,064,700	 	1,442,500	

	 เงินปันผลจ่าย 29 	-	 	-	

	 กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	

	 กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 	1,064,700	 	1,442,500	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 	1,064,700	 	1,442,500	

	 จัดสรรกำาไรสะสมไปเป็นสำารองอื่น 23 	-	 	-	

	 เงินปันผลจ่าย 29 	-	 	-	

	 กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	

	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 	1,064,700	 	1,442,500	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562      
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กำาไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวมจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้สำารองตามกฎหมาย สำารองอื่น

	106,470	 	3,100,000	 	6,317,424	 	23,049,915	 	35,081,009	

	-	 	-	 	(1,490,580) 	-	 	(1,490,580)

	-	 	-	 	2,392,564	 	-	 	2,392,564	

	-	 	-	 	4,624	 	(1,190,930) 	(1,186,306)

	106,470	 	3,100,000	 	7,224,032	 	21,858,985	 	34,796,687	

	106,470	 	3,100,000	 	7,224,032	 	21,858,985	 	34,796,687	

	-	 	3,900,000	 	(3,900,000) 	-	 	-	

	-	 	-	 	(1,490,580) 	-	 	(1,490,580)

	-	 	-	 	2,432,585	 	-	 	2,432,585	

	-	 	-	 	(139,952) 	(4,669,223) 	(4,809,175)

	106,470	 	7,000,000	 	4,126,085	 	17,189,762	 	30,929,517	

กำาไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

รวม
จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนแบ่งขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน
จากบริษัทร่วม

- สุทธิจากภาษีเงินได้

ส่วนเกินทุน
จากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผ่ือขาย

- สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม
สำารองตามกฎหมาย สำารองอื่น

	106,470	 	3,100,000	 		6,381,857			 	-	 	23,049,915	 	23,049,915	 	35,145,442	

	-	 	-	 	(1,490,580) 	-	 	-	 	-	 	(1,490,580)

	-	 	-	 	2,406,808	 	-	 	-	 	-	 	2,406,808	

	-	 	-	 	4,624	 	-	 	(1,190,930) 	(1,190,930) 	(1,186,306)

	106,470	 	3,100,000	 	7,302,709	 	-	 	21,858,985	 	21,858,985	 	34,875,364	

	106,470	 	3,100,000	 	7,302,709	 	-	 	21,858,985	 	21,858,985	 	34,875,364	

	-	 	3,900,000	 	(3,900,000) 	-	 	-	 	-	 	-	

	-	 	-	 	(1,490,580) 	-	 	-	 	-	 	(1,490,580)

	-	 	-	 	2,451,281	 	-	 	-	 	-	 	2,451,281	

	-	 	-	 	(139,952) 	(3,793) 	(4,669,223) 	(4,673,016) 	(4,812,968)

	106,470	 	7,000,000	 	4,223,458	 	(3,793) 	17,189,762	 	17,185,969	 	31,023,097	

(พันบาท)

(พันบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	

1. ข้อมูลบริษัทฯ
	 บริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	และเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	โดย	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2562	และ	2561	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทฯ	ในอัตราร้อยละ	9.97	ของหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว 

ของบรษัิทฯ	ธุรกจิหลกัของบริษทัฯ	คอืการรับประกนัวนิาศภยั	โดยบริษทัฯ	มทีีอ่ยูต่ามทีจ่ดทะเบยีนตัง้อยูเ่ลขที	่25	อาคารกรุงเทพประกันภัย 

ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
	 งบการเงนิน้ีจดัทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีก่ำาหนดในพระราชบญัญตัวิชิาชีพบญัชี	พ.ศ.	2547	และจดัทำาข้ึนตาม

วิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งกำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย	 (“คปภ.”)	 และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่กำาหนดในประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัย	(“คปภ.”)	 เรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	 เงื่อนไข	และระยะเวลาในการจัดทำาและยื่นงบการเงิน	และรายงาน 

เกี่ยวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2559	ลงวันที่	4	มีนาคม	2559		

	 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทำาข้ึนโดยใช้เกณฑร์าคาทนุเดมิ	เวน้แตจ่ะไดเ้ปดิเผยเปน็อยา่งอืน่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อที	่4	นโยบาย

การบัญชีที่สำาคัญ

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ	 ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก 

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ี้

 2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

 2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 บริษัทฯ	จัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

 3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 ในระหวา่งป	ีบริษทัฯ	ไดน้ำามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรับปรุง	(ปรับปรุง	

2561)	และฉบับใหม่	จำานวนหลายฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2562	

มาถอืปฏบิตั	ิมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักลา่วไดร้บัการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพือ่ใหมี้เน้ือหาเทา่เทยีมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชี 

กับผู้ใช้มาตรฐาน	 การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน 

ของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญ	สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำากับลูกค้า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
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	 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	กับสัญญาที่ทำากับลูกค้าทุกสัญญา	ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น	มาตรฐานฉบับนี้ได้กำาหนดหลักการ	5	ขั้นตอนสำาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำากับลูกค้า	โดย

กิจการจะรับรู้รายไดใ้นจำานวนเงนิทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดวา่จะมสีทิธิไดรั้บจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรือบริการทีไ่ดส้ง่มอบ

ให้แก่ลกูค้า	และกำาหนดใหก้จิการต้องใช้ดลุยพนิิจและพจิารณาข้อเทจ็จริงและเหตุการณ์ทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการ

ในแต่ละขั้นตอน

	 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมีข้อกำาหนดเพิ่มเติม	 โดยมีการให้ทางเลือกสำาหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเง่ือนไขตามที่ 

ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้	 ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	9	 เรื่อง	 

เครื่องมือทางการเงิน	และฉบับที่	7	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน		(ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563)	บางประการเป็นการชั่วคราว	และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน 

และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย	แทนสำาหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวันที่	1	มกราคม	2565	หรือก่อนมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	(เมื่อมีการประกาศใช้)	มีผลบังคับใช้

	 มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เ ร่ิมในหรือหลังวันที่  

1 มกราคม 2563

	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และ

ฉบับปรับปรุง	ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563	มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	โดย

ส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	 ยกเว้นมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ี้

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	7	 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

	 ฉบับที่	9	 เครื่องมือทางการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	32	 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับท่ี	16	 การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

	 ฉบับที่	19	 การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560)		 เรื่อง	สัญญาก่อสร้าง

	 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	รายได้

	 การตีความมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	31		 เรื่อง	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา

	 (ปรับปรุง	2560)	

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13		 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า

	 (ปรับปรุง	2560)	

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15		 เรื่อง	สัญญาสำาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

	 (ปรับปรุง	2560)	

	 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	18		 เรื่อง	การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

	 (ปรับปรุง	2560)	
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	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 กำาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเคร่ืองมือทาง 

การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน	 ลักษณะของกระแสเงินสดตาม

สญัญาและแผนธุรกจิของกิจการ	(Business	Model)	หลกัการเกีย่วกบัวธีิการคำานวณการดอ้ยคา่ของเคร่ืองมือทางการเงนิโดยใช้แนวคดิของ 

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกิดข้ึน	และหลกัการเกีย่วกับการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง	รวมถึงการแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมลู

เครื่องมือทางการเงิน	และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้	จะทำาให้มาตรฐานการบัญชี	การตีความมาตรฐาน

การบัญชี	และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

 แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชี	 เร่ือง	 เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย	 ออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	(ปรับปรุง	2562)	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำาหนด	 

ใหส้ามารถยกเวน้การถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9	เร่ือง	เคร่ืองมอืทางการเงิน	และฉบบัที	่7	เร่ือง	การเปดิเผย 

ข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน	 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี	2563	 เป็นการช่ัวคราว	 และกำาหนดให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี	 

เรื่อง	เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัยแทน

	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ี	มีข้อกำาหนดบางเร่ืองท่ีแตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	9	โดยมีเร่ืองท่ีสำาคัญดังน้ี

	 -	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	 ให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า	 หลักทรัพย์เผื่อขาย	 ตราสารหนี้ที่ 

จะถือจนครบกำาหนด	และลกูหนีแ้ละเงินใหกู้ย้มื	โดยไมต่อ้งคำานึงถงึหลกัการประเมนิโมเดลธุรกจิและลกัษณะของกระแสเงนิสด

ตามสัญญา

	 -	 การรับรู้ผลขาดทุนจากด้อยค่า	 ผลกำาไรขาดทุนจากการตัดรายการ	 และผลกำาไรขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่า

ยตุธิรรมของรายการทีมี่การปอ้งกนัความเสีย่ง	สำาหรับตราสารทนุทีเ่ปน็หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย	ใหรั้บรู้เข้าสว่นของกำาไรหรือขาดทนุ

	 -	 กำาหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก	 หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อใน 

	การแยกสัญญา		

	 นอกจากน้ี	 แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีข้อกำาหนดบางเร่ืองที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 7	 

ในส่วนของการเปิดเผยรายการ

	 ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทฯ	มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยภายใต้ขอบเขต 

ของมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่4	เร่ือง	สญัญาประกนัภัย	คดิเปน็จำานวนน้อยกวา่ร้อยละ	90	แตม่ากกวา่ร้อยละ	80	ของมลูคา่ตามบญัชีของ

หนีส้นิรวม	และบริษัทฯ	ไมไ่ดป้ระกอบกิจการทีไ่มเ่กีย่วข้องกบัการประกนัภยัอยา่งมนัียสำาคญั	ซึง่ถอืวา่เข้าเงือ่นไขตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่4	เร่ือง	สญัญาประกนัภัย	ใหบ้ริษทัฯ	สามารถเลอืกถอืปฏบิตัติามแนวปฏบิตัทิางการบญัชี	เร่ือง	เคร่ืองมอื 

ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับธุรกิจประกันภัย	แทนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	 

และฉบับที่	7	 เรื่อง	 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน	 ที่มีผลบังคับใช้สำาหรับงบการเงินที่มีวันเริ่มในหรือหลังวันที่	1	 มกราคม	2563	 ได้	 

และฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	ได้พิจารณาที่จะใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าว	ทั้งนี้	ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	คาดว่าการนำาแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้	จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้

	 -	 การจัดประเภทและการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน	(เงินลงทุนทั่วไป)	

	 	 บริษัทฯ	 จะจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ด้วยวิธีการวัด 

มูลค่ายุติธรรมผ่านกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีผลกระทบทำาให้องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 

ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	มีจำานวนเพิ่มขึ้นรวมประมาณ	2,700	ล้านบาท	(ผลกระทบก่อนภาษีเงินได้)

	 -	 การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต

	 	 บริษัทฯ	ตอ้งรับรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิข้ึนตอ่สนิทรัพยท์างการเงนิของบริษทัฯ	จากเดมิทีต่อ้งรับรู้เมือ่เหตกุารณ์ 

ที่ก่อให้เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึน	 ฝ่ายบริหารคาดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองน้ีต่อรายการในงบแสดง

ฐานะการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	ในจำานวนที่ไม่มีนัยสำาคัญ	 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่16	ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี	ฉบบัที	่17	เร่ือง	สญัญาเช่า	และการตีความมาตรฐานบญัชี

ทีเ่กีย่วข้อง	มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ำาหนดหลกัการของการรับรู้รายการ	การวดัมลูค่า	การแสดงรายการและการเปดิเผยข้อมลูของสญัญาเชา่ 

และกำาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหน้ีสินสำาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	12	 เดือน	 เว้นแต่สินทรัพย์

อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำา

92



	 การบัญชีสำาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำาคัญจากมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท

สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน	โดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17

	 บริษัทฯ	 คาดว่าจะนำามาตรฐานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำามาตรฐานรายงานทางการเงิน

ฉบับนี้มาถือปฏิบัติใช้ครั้งแรก	โดยการปรับปรุงกับกำาไรสะสม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดง

เปรียบเทียบ

	 ฝา่ยบริหารของบริษทัฯ	คาดวา่การนำามาตรฐานการบญัชีดงักลา่วมาใช้	จะมีผลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่1	มกราคม	

2563	คือ	สินทรัพย์ของบริษัทฯ	มีจำานวนเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นประมาณ	700	ล้านบาท	และหนี้สินของบริษัทฯ	มีจำานวนเพิ่มขึ้นด้วยจำานวน

เดียวกัน	

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 4.1 การรับรู้รายได้

	 (ก)	เบี้ยประกันภัยรับ

	 	 เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย	 เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย	 และเบี้ยประกันภัยต่อรับ	 หักด้วยมูลค่าของ

กรมธรรม์ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย

	 	 เบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงจากผูเ้อาประกนัภยัถอืเปน็รายไดต้ามวนัทีท่ีม่ผีลบงัคบัใช้ในกรมธรรมป์ระกนัภยัตามจำานวนทีร่ะบไุว้

ในกรมธรรม์	ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน	1	ปี	จะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า	โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ 

ตามอายุการให้ความคุ้มครองเป็นรายปี

	 	 เบี้ยประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯ	 ได้รับใบคำาขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษัท 

ผู้เอาประกันภัยต่อ	

	 (ข)	รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 	 รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ	

	 (ค)	รายได้จากการลงทุน

	 	 รายไดด้อกเบีย้จากการลงทนุทัง้ในรูปเงินใหกู้ย้มืหรือเงินลงทนุในตราสารหน้ีและเงินฝากถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง	รายได ้

ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม	โดยคำานวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง	ไม่มีการตั้งค้างรับ

สำาหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดชำาระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน	 รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

รับรู้รายได้	 โดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากรับรู้เป็นรายได้

ตามระยะเวลาของเงินฝากตามเกณฑ์คงค้าง

	 	 เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

	 (ง)	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุน

	 	 กำาไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย	ณ	วันที่เกิดรายการ

 4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

	 (ก)	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ

	 	 เบีย้ประกันภัยจา่ยจากการเอาประกนัภัยตอ่รับรู้เปน็คา่ใชจ้า่ยเมือ่ไดโ้อนความเสีย่งจากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อ 

แล้วตามจำานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	

	 (ข)	ค่าสินไหมทดแทน

	 	 คา่สนิไหมทดแทนประกอบดว้ย	คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง

และจากการรับประกันภัยตอ่	และสำาหรับทัง้ความเสยีหายทีไ่ดรั้บรายงานแลว้และทีย่งัไมไ่ดรั้บรายงาน	ซึง่แสดงตามมลูคา่ของ

คา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่ก่ียวข้องและรายการปรับปรุงคา่สนิไหมของงวดปจัจบุนัและงวดก่อนทีเ่กิดข้ึนในระหวา่งป ี

หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น	(ถ้ามี)	และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

	 	 คา่สนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโดยตรงจะรับรู้เมือ่ไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยัตามจำานวนทีผู่เ้อาประกนัภยัแจง้	และ

โดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
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	 	 ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรู้เป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเม่ือได้บันทึกค่าสินไหมทดแทน

ตามเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง

		 (ค)	ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ

	 	 ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ

	 (ง)	 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	

	 	 คา่ใช้จ่ายในการรับประกนัภัยอืน่	คอืคา่ใช้จา่ยอืน่ทีเ่กิดจากการรับประกนัภยั	ทัง้คา่ใช้จา่ยทางตรงและทางออ้ม	และใหร้วมถงึ 

เงินสมทบต่างๆ	โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 (จ)	ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน	 คือค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน	

โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

 4.3 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

	 บริษัทฯ	จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย	โดยสัญญาประกันภัย	 

คือ	 สัญญาซ่ึงผู้รับประกันภัยรับความเส่ียงด้านการรับประกันภัยท่ีมีนัยสำาคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง	 (ผู้เอาประกันภัย)	 โดยตกลง 

จะชดใช้คา่สนิไหมทดแทนใหแ้ก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตกุารณ์ในอนาคตอนัไมแ่น่นอนทีร่ะบไุว	้(เหตกุารณ์ทีเ่อาประกนัภยั)	เกดิผลกระทบ

ในทางลบตอ่ผูเ้อาประกนัภยั	ในการพจิารณาว่ามีการรับความเสีย่งดา้นการรับประกนัภยัทีม่นัียสำาคญัหรือไมน้ั่น	จะพจิารณาจากจำานวน

ผลประโยชนท์ี่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รบัประกันภัยเกิดขึน้กับจำานวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์

ทีรั่บประกนัภัยเกดิข้ึน	ซึง่หากไมเ่ข้าเงือ่นไขดงักลา่วข้างต้น	บริษทัฯ	จะจดัประเภทสญัญาประกนัภยัและสญัญาประกนัภัยตอ่เปน็สญัญา

การลงทนุ	ซึง่สญัญาการลงทนุ	คอื	สญัญาทีม่รูีปแบบทางกฎหมายเปน็สญัญาประกนัภยัและทำาใหผู้รั้บประกนัภัยมคีวามเสีย่งทางการเงิน

แตไ่ม่ได้ทำาให้ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยท่ีสำาคัญ	ความเส่ียงทางการเงิน	ได้แก่	ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ

อัตราดอกเบ้ีย	อัตราแลกเปล่ียน	หรือราคา	

	 บริษัทฯ	จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยสำาคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา	ณ	วันเริ่ม

ตน้สญัญา	หากสญัญาใดจดัประเภทเปน็สญัญาประกนัภัยแลว้	จะยงัคงเปน็สญัญาประกนัภยัตลอดไปจนกวา่สทิธิและภาระผกูพนัทัง้หมด

ถูกทำาให้สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ	หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน	ณ	วันเริ่มต้นสัญญา	อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญา

ประกันภัยในเวลาต่อมาได้	หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

 4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด	หมายถึง	เงนิสดและเงนิฝากธนาคารและเงินลงทนุระยะสัน้ทีมี่สภาพคลอ่งสงู	ซึง่ถงึกำาหนดจา่ยคนื 

ภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

 4.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 เบีย้ประกันภัยคา้งรับจากการรับประกนัภยัโดยตรงแสดงดว้ยมลูคา่สทุธิทีค่าดวา่จะไดรั้บ	โดยบริษทัฯ	บนัทกึคา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญู

สำาหรับผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิไมไ่ด	้ซึง่พจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ	และตามสถานะปจัจบุนัของ

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม	(ลด)	โดยบันทึกเพิ่ม	(ลด)	ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

 4.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนสำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อซึ่งประกอบด้วย	(ก)	สำารอง

ค่าสินไหมทดแทน	และ	(ข)	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	ทั้งนี้	ประมาณขึ้นโดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตามกฎหมาย

ว่าด้วยการคำานวณสำารองประกันภัย

	 บริษทัฯ	บนัทกึคา่เผือ่การดอ้ยคา่สำาหรับสนิทรัพยจ์ากการประกนัภยัตอ่	โดยพจิารณาจากผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จาก

การเรียกเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด	้ประสบการณ์การเกบ็เงนิ	อายขุองหน้ีคงค้าง	และสถานะปจัจบุนัของบริษทัประกนัภยัตอ่	ณ	วนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงาน	ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม	(ลด)	ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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 4.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

	 (ก)	 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	และเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ	

	 	 เงนิคา้งรับจากการประกนัภัยตอ่ประกอบดว้ย	เบีย้ประกนัภยัตอ่คา้งรับ	คา่จา้งและคา่บำาเหน็จคา้งรับ	คา่สนิไหมทดแทนคา้งรับ 

และรายการค้างรับอื่นๆ	จากบริษัทประกันภัยต่อ	หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	โดยบริษัทฯ	บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับ

ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต่อโดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้	

ประสบการณ์การเก็บเงินและสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 (ข)	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจำานวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ	และเงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ

	 	 เงนิคา้งจา่ยจากการประกนัภยัตอ่ประกอบดว้ย	เบีย้ประกนัภยัต่อค้างจา่ย	และรายการค้างจา่ยอืน่ๆ	ใหก้บับริษทัประกนัภยัตอ่ 

ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	

	 บริษทัฯ	แสดงรายการประกนัภยัตอ่ดว้ยยอดสทุธขิองกิจการเดยีวกัน	(ลกูหน้ีจากสญัญาประกนัภยัตอ่หรือเจา้หน้ีบริษัทประกนัภยัตอ่) 

เมื่อเข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้

	 (1)	บริษัทฯ	มีสิทธิตามกฎหมายในการนำาจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน	และ

	 (2)	บริษัทฯ	 ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายชำาระจำานวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ	 หรือต้ังใจที่จะรับประโยชน์จาก 

สินทรัพย์ในเวลาเดียวกับที่จ่ายชำาระหนี้สิน

 4.8 สินทรัพย์ลงทุน

	 (ก)	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 	 เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม	 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของ 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	และจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

	 	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย	 บริษัทฯ	 ตัดบัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ำากว่ามูลค่า 

เงินลงทุนตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	ซึ่งจำานวนที่ตัดจำาหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ	

	 	 เงินลงทนุในตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถอืเปน็เงนิลงทนุทัว่ไปซึง่แสดงในราคาทนุสทุธจิากคา่เผือ่การดอ้ยคา่ 

(ถ้ามี)

	 	 มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด	 ณ	 สิ้นวันทำาการสุดท้ายของปี 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย	มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำานวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

	 	 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง	 บริษัทฯ	 จะปรับมูลค่าของเงินลงทุน 

ดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม	 ณ	 วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน	 ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม	 

ณ	 วันที่โอนจะบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน	 (ต่ำากว่า)	 ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

ในองค์ประกอบอื่นของเจ้าของแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

	 	 เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน	 ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือ 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	บริษัทฯ	ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการคำานวณต้นทุนของเงินลงทุน

	 	 บริษัทฯ	บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน	ณ	วันที่เกิดรายการ	(Trade	Date)	และบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุน 

ในตราสารหนี้	ณ	วันที่ชำาระราคา	(Settlement	Date)

	 (ข)	เงินให้กู้ยืม

	 	 เงินให้กู้ยืมแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	 บริษัทฯ	 ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับเงินให้กู้ยืม	 โดยพิจารณาผลขาดทุน 

โดยประมาณทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเรียกเกบ็จากลกูหน้ีไม่ได	้การวเิคราะหแ์ละประเมนิฐานะของลกูหน้ีจากประสบการณ์ในอดตี 

และการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม	(ลด)	 โดยบันทึกรับรู้เพิ่ม	(ลด)	 

ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

	 (ค)	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
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อาคาร -	20	ปี	และ	33	ปี	(ตามอายุสัญญาเช่า)
อาคารชุด -	20	ปี	
เครื่องตกแต่ง	ติดตั้งและอุปกรณ์สำานักงาน -	3	ปี	4	ปี	และ	5	ปี	(ตามอายุสัญญาเช่า)
ยานพาหนะ -	4	ปี	และ	5	ปี	(ตามอายุสัญญาเช่า)

	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกคร้ังแรกในราคาทุนที่ซื้อมา 

และจะปรับเพิ่มหรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุนและปรับลด 

ด้วยเงินปันผลรับ

	 	 เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า	 (ถ้ามี)	

ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 (ง)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการทำารายการ	 ภายหลัง 

การรับรู้รายการเร่ิมแรก	 บริษัทฯ	 จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อ 

การด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 	 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	 

30	ปี	(ตามอายุสัญญาเช่า)	ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 บริษัทฯ	รับรู้ผลตา่งระหว่างจำานวนเงินทีไ่ดรั้บสทุธิจากการจำาหน่ายกับมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย	์ณ	วนัจำาหน่าย	ในสว่นของ 

กำาไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

 4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์น้ันโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

ดังต่อไปนี้

	 ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

	 บริษัทฯ	ตัดรายการที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	ออกจากบัญชี	เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสนิทรัพย	์รายการผลกำาไรหรือขาดทนุจากการจำาหน่ายสนิทรพัยจ์ะรับรู้ในสว่นของกำาไรหรือขาดทนุ

เมื่อบริษัทฯ	ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

 4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำาหน่าย

	 บริษัทฯ	 บันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน	 ภายหลังการรับรู้รายการเร่ิมแรก	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง

มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)

	 บริษัทฯ	 ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 

ของสนิทรัพยน้ั์น	และจะประเมนิการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยด์งักลา่วเมือ่มข้ีอบง่ช้ีวา่สนิทรัพยน้ั์นเกดิการดอ้ยคา่	บริษทัฯ	จะทบทวนระยะเวลา 

การตดัจำาหน่ายและวธีิการตดัจำาหน่ายของสนิทรัพยไ์มม่ตัีวตนดงักลา่วทกุสิน้ปเีปน็อยา่งน้อย	ค่าตดัจำาหน่ายรับรู้เปน็ค่าใช้จา่ยในสว่นของ 

กำาไรหรือขาดทุน	ไม่มีการตัดจำาหน่ายสำาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัด	คือ	โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์	3	ปี	5	ปี	และ	10	ปี
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 4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 จะทำาการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 

หากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า	 บริษัทฯ	 รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ 

ไดรั้บคืนของสนิทรัพยม์มูีลคา่ต่ำากวา่มูลคา่ตามบญัชีของสนิทรัพยน้ั์น	ทัง้น้ี	มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดรั้บคนื	หมายถงึ	มลูคา่ยตุธิรรมหกัตน้ทนุ 

ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	

	 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อน

ได้หมดไปหรือลดลง	 บริษัทฯ	 จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น	 และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ 

รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำาหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุน 

จากการด้อยค่าครั้งล่าสุด	โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า

ตามบญัชีทีค่วรจะเปน็	หากกจิการไมเ่คยรับรู้ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรัพยใ์นงวดกอ่นๆ	บริษัทฯ	จะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุ 

จากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที	

 4.12 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 

	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย	สำารองค่าสินไหมทดแทน	และสำารองเบี้ยประกันภัย

	 (ก)	 สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 	 สำารองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเม่ือได้รับการแจ้งคำาเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจำานวนท่ีผู้เอาประกันภัย 

แจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร	 จำานวนประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์

ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 ประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนคำานวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย	 โดยคำานวณจากประมาณการที่ดี

ที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตสำาหรับความสูญเสียที่เกิดข้ึนแล้วก่อนหรือ	 

ณ	 วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ	 ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน	 

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน	จำานวนประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนที่คำานวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่า

สินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี	คือ	สำารองความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

	 (ข)	 สำารองเบี้ยประกันภัย

	 	 สำารองเบี้ยประกันภัย	 ได้แก่	 จำานวนที่สูงกว่าระหว่างสำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้และสำารองความเสี่ยงภัย 

ที่ยังไม่สิ้นสุด	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 จะเปรียบเทียบมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับ 

สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 หากมูลค่าของสำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าสำารองเบี้ยประกันภัย 

ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 บริษัทฯ	 จะรับรู้ส่วนต่างเพิ่มเติมและแสดงสำารองเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำานวนสำารองความเสี่ยงภัย 

ที่ยังไม่สิ้นสุด	ทั้งนี้	สำารองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือลดจากปีก่อน	ถูกรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

	 	 (1)	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

	 	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งคำานวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการดังนี้

	 -	 การประกันอัคคีภัย	การประกันภัยทางทะเล 

และการประกันภัยขนส่ง	(ตัวเรือ) 

การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด

-	 วิธีเฉลี่ยรายเดือน	(วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)

	 -	 การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว	การประกัน	

อุบัติเหตุการเดินทางที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 

ไม่เกิน	6	เดือน

-	 ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์	 		

ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง	ตลอดระยะเวลาที่บริษัท 

ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

	 -	 การประกันภัยอิสรภาพ -	 ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์

ประกันภัยเริ่มมีผลคุ้มครอง	ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ 

ยังคงให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย	
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	 	 สำารองเบีย้ประกนัภัยทีย่งัไม่ถอืเปน็รายไดส้ว่นทีเ่อาประกนัภัยต่อคำานวณจากเบีย้ประกันภยัจา่ยจากการเอาประกนัภยัตอ่ 

ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์		

	 	 (2)	 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

	 	 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจำานวนเงินที่บริษัทฯ	 จัดสำารองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่

เก่ียวข้องทีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคตสำาหรับการประกนัภยัทีย่งัมผีลบงัคบัอยู	่ซึง่คำานวณโดยวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

บริษัทฯ	 ใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ 

โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต

 4.13 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	 	 (ก)	 โครงการสมทบเงิน

	 	 บริษทัฯ	และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชีพ	ซึง่ประกอบดว้ย	เงนิทีพ่นักงานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่ริษัทฯ

จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯ	 

จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

	 	 (ข)	 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 	 บริษัทฯ	 มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือว่า 

เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	จัดให้มีโครงการ

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน	ได้แก่	โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบกำาหนดระยะเวลา

	 	 บริษัทฯ	คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	และโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยได้ทำาการประเมิน

ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 	 ผลกำาไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัย	สำาหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับกำาไรสะสมโดยตรง	 และสำาหรับโครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	

 4.14 ประมาณการหนี้สิน

	 บริษทัฯ	จะบนัทกึประมาณการหน้ีสนิไว้ในบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณ์ในอดตีไดเ้กดิข้ึนแลว้	และมคีวามเปน็ไปได ้

คอ่นข้างแนน่อนวา่บริษทัฯ	จะเสยีทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพนัน้ัน	และบริษทัฯ	สามารถประมาณมลูคา่ภาระผกูพนั 

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ	

 4.15 สัญญาเช่าระยะยาว

	 สญัญาเช่าอปุกรณ์และยานพาหนะทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บับริษทัฯ	ในฐานะผูเ้ช่า 

ผูเ้ช่าถือเปน็สญัญาเช่าการเงิน	สญัญาเช่าการเงินจะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์ีเ่ช่าหรือมลูคา่ปจัจบุนัสทุธ ิ

ของจำานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำากว่า	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็น 

หนีส้นิระยะยาว	สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในสว่นของกำาไรหรือขาดทนุตลอดอายขุองสญัญาเช่า	สนิทรัพยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเช่าการเงนิ

จะคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุสัญญาเช่าแล้วแต่อย่างใดจะต่ำากว่า

	 สัญญาเชา่อาคารและอุปกรณท์ี่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน็เจ้าของส่วนใหญไ่มไ่ดโ้อนไปใหก้บับรษิทัฯ	ในฐานะผูเ้ชา่

ถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	 จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรง

ตลอดอายุสัญญาเช่า	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำาเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า	เช่น	เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้แก่ผู้ให้เช่า

จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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 4.16 เงินตราต่างประเทศ

	 บริษัทฯ	แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	 วันที่ที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น 

ตวัเงินซึง่อยูใ่นสกุลเงนิตราตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน	กำาไรและขาดทนุ

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

 4.17 ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วย	ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 (ก)	 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

	 	 บริษัทฯ	 บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณจาก 

กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

	 (ข)	 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 	 บริษัทฯ	บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วันสิ้นรอบ 

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินที่เกี่ยวข้องน้ัน	 โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	 ณ	 วันสิ้นรอบระยะ

เวลารายงาน	

บริษัทฯ	 รับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ 

ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ	 จะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและ 

ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ	 จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับลด 

มลูคา่ตามบญัชีดงักลา่ว	หากมคีวามเปน็ไปไดค้อ่นข้างแน่วา่บริษทัฯ	จะไม่มีกำาไรทางภาษเีพยีงพอตอ่การนำาสนิทรัพยภ์าษเีงนิได ้

รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯ	 จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึก 

โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ	

 4.18 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	ควบคุมไม่ว่าจะ

เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากน้ี	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ 

ทางอ้อมซึ่งทำาให้มีอิทธพิลอย่างเป็นสาระสำาคัญตอ่บรษิทัฯ	ผู้บรหิารสำาคัญ	กรรมการหรือพนกังานของบรษิทัฯ	ที่มีอำานาจในการวางแผน

และควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มลูค่ายตุธิรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดว่าจะไดรั้บจากการขายสนิทรัพยห์รือเปน็ราคาทีจ่ะตอ้งจา่ยเพือ่โอนหน้ีสนิใหผู้อ้ืน่	โดยรายการ 

ดงักลา่วเปน็รายการทีเ่กิดข้ึนในสภาพปกตริะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย	(ผูร่้วมในตลาด)	ณ	วนัทีว่ดัมลูค่า	บริษัทฯ	ใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาด

ที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน	ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่า

ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม	ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มีตลาดทีม่สีภาพคลอ่งสำาหรับสนิทรัพยห์รือหน้ีสนิทีม่ลีกัษณะเดยีวกันหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอ 

ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้	บริษัทฯ	จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์	

และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	
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	 ลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับ

ตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	 ระดับ	1	 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้	เช่น	ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมสำาหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองที่

มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูล 

ทีแ่สดงในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	ผลทีเ่กดิข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนทีป่ระมาณการไว้	การใช้ดลุยพนิิจและการประมาณการ 

ที่สำาคัญมีดังนี้

 5.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการด้อยค่าของเบี้ยประกันภัยค้างรับ	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	และลูกหนี้ 

จากสัญญาประกันภัยต่อ	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ี 

และสนิทรัพยแ์ตล่ะราย	โดยคำานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดตี	อายขุองหน้ีทีค่งคา้ง	และสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปน็อยูใ่นขณะน้ัน	เปน็ตน้

 5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

	 บริษทัฯ	จะตัง้คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงินลงทนุเผือ่ขาย	เงนิลงทนุทัว่ไป	และเงนิลงทนุในบริษทัร่วมเมือ่มลูคา่ยติุธรรมของเงนิลงทนุ

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำาคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	 การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง

อย่างมีสาระสำาคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

 5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

	 ในการคำานวณคา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์	ฝา่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมลูคา่คงเหลอื 

เมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

	 นอกจากนี	้ฝา่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งสอบทานการดอ้ยคา่ของทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ในแตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับ

การคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 5.4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าเผื่อการด้อยค่า

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	ฝ่ายบริหารจำาเป็น

ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหา 

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ	

 5.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 บริษัทฯ	 จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ

จะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งช่ัวคราวน้ัน	ในการนีฝ้า่ยบริหารจำาเปน็ตอ้งประมาณการวา่บริษัทฯ

ควรรับรู้จำานวนสนิทรัพยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชีเปน็จำานวนเท่าใด	โดยพจิารณาถงึจำานวนกำาไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละ

ช่วงเวลา
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 5.6 สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯ	 ต้องประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณาสองส่วน	 คือ	 ส่วนของ 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนและบริษัทฯ	ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว	และส่วนของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน	ซ่ึงต้องใช้ 

วธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการประมาณการ	เช่น	วธิ	ีChain	Ladder	และวธีิ	Bornheutter-Ferguson	เปน็ตน้	โดยขอ้สมมตหิลกั 

ทีใ่ช้ในวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยดงักลา่วประกอบดว้ย	ข้อมลูในอดตีซึง่ไดแ้ก่	การเปลีย่นแปลงประมาณการสำารองคา่สนิไหมทดแทน 

ประสบการณ์การจ่ายชำาระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ	 จำานวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อครั้งและจำานวนครั้งของค่าสินไหม	 เป็นต้น	

อย่างไรก็ตาม	ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต	จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้

 5.7 สำารองความเสี่ยงภัยที่ไม่สิ้นสุด

	 สำารองประกนัภยัสำาหรับความเสีย่งภัยทีย่งัไมส่ิน้สดุคำานวณตามวธีิการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั	โดยใช้การประมาณการทีด่ทีีสุ่ด

ของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่	ซึ่งการประมาณเงินสำารองดังกล่าว

จำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร	ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด	ณ	ขณะนั้น

 5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

	 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณข้ึนตามหลัก 

คณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ	 ในการประมาณการนั้น	 เช่น	 อัตราคิดลด	 อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต	 

อัตรามรณะ	และอัตราการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงาน	เป็นต้น	โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน

 5.9  สัญญาเช่า 

	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ 

ในการประเมนิเง่ือนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาวา่บริษทัฯ	ไดโ้อนหรือรับโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรัพยท์ีเ่ชา่ 

ดังกล่าวแล้วหรือไม่

 5.10 คดีฟ้องร้อง

	 บริษัทฯ	 มีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดี 

ที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจำานวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 5.11 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน 

	 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน	 ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ	 ได้โอน 

หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่	โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู้ได้

ในสภาวะปัจจุบัน

 5.12  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 ในการประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงินทีบ่นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ	ทีไ่มม่กีารซือ้ขายในตลาดและไมส่ามารถหา

ราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง	ฝ่ายบริหารต้องใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครือ่งมือทางการเงินดังกล่าว	โดยใช้เทคนิค

และแบบจำาลองการประเมนิมลูคา่	ซึง่ตัวแปรทีใ่ชใ้นแบบจำาลองไดม้าจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูใ่นตลาด	โดยคำานึงถงึความเสีย่ง

ทางดา้นเครดติ	(ทัง้ของบริษทัฯ	และคูส่ญัญา)	สภาพคลอ่ง	ข้อมลูความสมัพนัธ	์และการเปลีย่นแปลงของมลูคา่ของเคร่ืองมอืทางการเงิน 

ในระยะยาว	 การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำานวณ	 อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ใน 

งบแสดงฐานะการเงิน	และการเปิดเผยลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

เงินสด																																																																		 2,758 2,618

เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำาหนดระยะเวลาจ่ายคืน 136,066 156,949

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อสิ้นกำาหนดระยะเวลา																																																																		 - 260,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 419,567

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระ																																																																		 2,188,800 2,038,485

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน 195,943 248,580

ค้างรับ	31	-	60	วัน																																																																		 135,525 137,293

ค้างรับ	61	-	90	วัน 49,160 61,647

ค้างรับ	91	วัน		-	1	ปี 212,260 218,391

ค้างรับเกินกว่า	1	ปี 42,249 30,036

รวม 2,823,937 2,734,432

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (42,249) (30,037)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ 2,781,688 2,704,395

(พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	เงินฝากออมทรัพย์	และเงินฝากประจำามีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ	0.38	ถึง	1.00	ต่อปี	

และ	ร้อยละ	0.38	ถึง	1.45	ต่อปี	ตามลำาดับ

	 สำาหรับเบีย้ประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า	บริษทัฯ	ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑก์ารตดิตามหน้ีใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าดว้ย 

การเก็บเบี้ยประกันภัย	โดยหนี้ที่เกินกว่ากำาหนดรับชำาระ	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

7. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง	 โดยจำาแนกอายุ																																		

ตามเงินต้นที่ค้างชำาระนับตั้งแต่วันครบกำาหนดชำาระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ดังนี้	
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8. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

9. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

สำารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ																																																																	

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน 2,765,219 3,660,484

	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได	้																																																																	 2,887,906 2,446,253

รวม 5,653,125 6,106,737

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (793) (6,024)

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 5,652,332 6,100,713

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ																																																																	 36,122 35,100

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 377,942 226,081

รวม 414,064 261,181

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,543) (25,025)

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 393,521 236,156

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา	12	เดือน																																																																	 360,468 205,646

ค้างรับเป็นระยะเวลา	1	-	2	ปี 15,688 15,091

ค้างรับเกินกว่า	2	ปี 1,786 5,344

รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 377,942 226,081

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (20,543) (25,025)

เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	-	สุทธิ 357,399 201,056

(พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจำาแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างชำาระ

แสดงได้ดังนี้
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10. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

 10.1 จำาแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

ราคาทุน/
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน 

ตัดจำาหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ																																																																		 3,660,914 3,690,676 5,454,238 5,450,775

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 956,076 968,224 1,094,387 1,101,496

ตราสารทุน 6,906,515 28,351,808 7,487,243 34,807,329

รวม 11,523,505 33,010,708 14,035,868 41,359,600

บวก:	กำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 21,487,203 - 27,323,732 -

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย 33,010,708 33,010,708 41,359,600 41,359,600

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนด															 

	 เกินกว่า	3	เดือน 11,220,681 5,904,388

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 11,220,681 5,904,388

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนในประเทศ 648,594 602,635

ตราสารทุนต่างประเทศ 153,208 201,689

รวม 801,802 804,324

หัก:	ค่าเผื่อการด้อยค่า (74,783) (117,003)

เงินลงทุนทั่วไป-สุทธิ 727,019 687,321

เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ 44,958,409 47,951,309

(พันบาท)
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 10.2 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ครบกำาหนด ครบกำาหนด

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

เงินลงทุนเผื่อขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,425,502 1,035,412 200,000 3,660,914 4,783,588 470,650 200,000 5,454,238

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 515,000 441,076 - 956,076 313,060 781,327 - 1,094,387

รวม 2,940,502 1,476,488 200,000 4,616,990 5,096,648 1,251,977 200,000 6,548,625

บวก	(หัก):	กำาไร	(ขาดทุน)

	 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 5,120 26,077 10,713 41,910 2,839 5,346 (4,538) 3,647

รวมเงินลงทุนเผื่อขาย		 2,945,622 1,502,565 210,713 4,658,900 5,099,487 1,257,323 195,462 6,552,272

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด

เงินฝากสถาบันการเงิน

	 ท่ีครบกำาหนดเกินกว่า	3	เดือน 11,220,681 - - 11,220,681 5,904,388 - - 5,904,388

รวมเงินลงทุนที่จะถือ

	 จนครบกำาหนด 11,220,681 - - 11,220,681 5,904,388 - - 5,904,388

(พันบาท)

 10.3 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย

 10.4 เงินลงทุนที่ติดภาระผูกพัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	ได้นำาเงินลงทุนบางส่วนไปวางเป็นหลักทรัพย์ไว้กับนายทะเบียนและวางค้ำาประกัน

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและอื่นๆ	 ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	 ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 

ประกอบงบการเงินข้อที่	31

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	ณ	วันต้นปี																																																																	 27,323,732 28,812,394

ตีมูลค่าลดระหว่างปี (5,596,795) (1,410,193)

โอนกำาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายระหว่างปีไปรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน (239,734) (78,469)

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	ณ	วันสิ้นปี 21,487,203 27,323,732

หัก:	ภาษีเงินได้ (4,297,441) (5,464,746)

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย	-	สุทธิจากภาษีเงินได้ 17,189,762 21,858,986
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11. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจำาแนกตามระยะเวลาค้างชำาระดังนี้

ระยะเวลาค้างชำาระ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

เงินต้น ดอกเบี้ย     
ค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ย     

ค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,253,406 476 8,803 - 1,262,209 476 1,262,685

เกินกำาหนดชำาระ	

	 น้อยกว่า	3	เดือน 36,991 349 - - 36,991 349 37,340

	 6	-	12	เดือน 22,685 - - - 22,685 - 22,685

	 มากกว่า	12	เดือน 119,247 - - - 119,247 - 119,247

รวม 1,432,329 825 8,803 - 1,441,132 825 1,441,957

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (730) - - - (730) - (730)

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	สุทธิ 1,431,599 825 8,803 - 1,440,402 825 1,441,227

(พันบาท)

ระยะเวลาค้างชำาระ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สินจำานองเป็นประกัน อื่นๆ รวม

เงินต้น ดอกเบี้ย     
ค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ย     

ค้างรับ เงินต้น ดอกเบี้ย                  
ค้างรับ(1) รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 935,151 1,878 8,267 - 943,418 1,878 945,296

เกินกำาหนดชำาระ	

	 น้อยกว่า	3	เดือน 235,481 1,201 - - 235,481 1,201 236,682

		 3	-	6	เดือน 24,704 491 - - 24,704 491 25,195

	 6	-	12	เดือน 2,118 - - - 2,118 - 2,118

	 มากกว่า	12	เดือน 109,307 - - - 109,307 - 109,307

รวม 1,306,761 3,570 8,267 - 1,315,028 3,570 1,318,598

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,295) - - - (1,295) - (1,295)

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ	-	สุทธิ 1,305,466 3,570 8,267 - 1,313,733 3,570 1,317,303

(พันบาท)

(1)	แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้จากการลงทุนค้างรับ”	ในงบแสดงฐานะการเงิน

(1)	แสดงเป็นส่วนหนึ่งของ	“รายได้จากการลงทุนค้างรับ”	ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯ	 กำาหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค้ำาประกันไม่เกิน	30	 เท่าของ 

เงินเดือนและไม่เกิน	1,000,000	บาท	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.0	ต่อปี	และกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำาประกันไม่เกิน	60	เท่าของเงินเดือนและ 

ไม่เกิน	5,000,000	บาท	โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.5	ต่อปี	

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจำานวนเงิน	129.8	 ล้านบาท	 และ	109.8	 ล้านบาท	 

ตามลำาดับ
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ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ
ประเทศที่

จดทะเบียน

ทุนออกจำาหน่าย
และชำาระแล้ว ณ วันที่ สัดส่วนเงินทุน

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

31 ธันวาคม 
2562

31 ธันวาคม 
2561

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา) (ร้อยละ) (ร้อยละ)

Asia	Insurance	
(Cambodia)	Plc.	 รับประกันวินาศภัย กัมพูชา 7,000,000 7,000,000 22.92 22.92

Asian	Insurance	
International	(Holding)	Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เบอร์มิวด้า 5,740,000 5,740,000 41.70 41.70

Bangkok	Insurance	(Lao)	
Company	Limited รับประกันวินาศภัย ลาว 2,000,000 2,000,000 38.00 38.00

ชื่อบริษัท

งบการเงินที่แสดง 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

Asia	Insurance	(Cambodia)	Plc.	 93,040 84,195 30,202 30,202

Asian	Insurance	International	(Holding)	Limited 127,066 119,980 72,054 72,054

Bangkok	Insurance	(Lao)	Company	Limited 26,265 23,567 27,140 27,140

รวม 246,371 227,742 129,396 129,396

(พันบาท)

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 12.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                       
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม            

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

เงินปันผลรับ
สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

Asia	Insurance	
(Cambodia)	Plc.	 8,845 10,586 - - - -

Asian	Insurance	
International	(Holding)	Limited 11,827 6,382 (4,742) - - -

Bangkok	Insurance	(Lao)	
Company	Limited 2,698 25 - - - -

รวม 23,370 16,993 (4,742) - - -

(พันบาท)
 12.2 ส่วนแบ่งกำาไร ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และเงินปันผลรับ
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Asia Insurance
(Cambodia) Plc.

Asian Insurance International                
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)                  
Company Limited

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์รวม 517.7 449.7 206.0 212.9 267.1 296.3

หนี้สินรวม (123.2) (65.2) - - (210.5) (238.5)

สินทรัพย์สุทธิ 394.5 384.5 206.0 212.9 56.5 57.8

สัดส่วนการลงทุน	(ร้อยละ) 22.9 22.9 41.7 41.7 38.0 38.0

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของบริษัทฯ 
 ในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม 90.4 88.1 85.9 88.8 21.5 22.0

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย	
	 ของบริษัทฯ	ในบริษัทร่วม 93.0 84.2 127.1 120.0 26.3 23.6

(ล้านบาท)

  12.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

	 สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

Asia Insurance
(Cambodia) Plc.

Asian Insurance International                
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)                  
Company Limited

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

รายได้ 105.9 108.2 8.9 3.0 28.4 19.1

กำาไรสำาหรับปี 39.0 46.2 8.4 2.5 3.6 0.6

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - - (11.4) - - -

กำาไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวม 
	 สำาหรับปี 39.0 46.2 	(3.0) 2.5 3.6 0.6

(ล้านบาท)
	 สรุปรายการในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	บันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	(ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย)	โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทรว่มซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอก

ของบริษัทร่วม	อย่างไรก็ดี	บริษัทฯ	ได้รับงบการเงินสำาหรับปี	2561	ของบริษัทร่วม	ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม 

ดังกล่าวแล้ว	 มีผลแตกต่างกับข้อมูลทางการเงินที่จัดทำาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียสำาหรับปีดังกล่าว	 

อย่างไรก็ดี	สัดส่วนของบริษัทฯ	จากผลแตกต่างดังกล่าวมีจำานวนไม่เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ	เป็นอาคารสำานักงานให้เช่าโดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีมูลค่าตาม

บัญชีแสดงได้ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

ราคาทุน 533,653 533,653

หัก:	ค่าเสื่อมราคาสะสม (398,446) (381,217)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 135,207 152,436

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันต้นปี 152,436 169,666

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี (17,229) (17,230)

มูลค่าตามบัญชี	ณ	วันปลายปี 135,207 152,436

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

อาคารสำานักงานให้เช่า 259.2 170.3

	 การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	แสดงได้ดังนี้

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	แสดงได้ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

รายได้ค่าเช่า 159,411 137,200

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานทางตรงซ่ึงก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า 67,074 66,480

รวมค่าใช้จ่าย 67,074 66,480

	 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้	(Income	Approach) 

และข้อสมมตหิลกัทีใ่ช้ในการประเมนิมลูคา่ยติุธรรมของอาคารดงักลา่วประกอบดว้ย	อตัราผลตอบแทน	อตัราเงินเฟอ้	อตัราพืน้ทีว่า่งระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า	เป็นต้น

	 รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนมีดังนี้
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร อาคารชุด

เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำานักงาน

ยานพาหนะ
งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2561 206,132 828,306 8,751 1,805,087 138,915 27,389 3,014,580

ซื้อเพิ่ม - - - 22,493 13,060 14,325 49,878

จำาหน่าย - - - (1,071) (13,672) - (14,743)

โอนเข้า	(ออก) - - - 24,369 - (24,369) -

31	ธันวาคม	2561 206,132 828,306 8,751 1,850,878 138,303 17,345 3,049,715

ซื้อเพิ่ม 16,605 5,652 - 30,350 21,836 58,988 133,431

จำาหน่าย - - - (19) (10,612) - (10,631)

โอนเข้า	(ออก) - - - 13,181 - (13,181) -

31	ธันวาคม	2562 222,737 833,958 8,751 1,894,390 149,527 63,152 3,172,515

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2561 - 561,201 8,721 1,368,118 69,326 - 2,007,366

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 26,351 - 190,809 25,659 - 242,819

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - (1,071) (13,567) - (14,638)

31	ธันวาคม	2561 - 587,552 8,721 1,557,856 81,418 - 2,235,547

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 26,280 - 154,101 26,466 - 206,847

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย - - - (19) (10,572) - (10,591)

31	ธันวาคม	2562 - 613,832 8,721 1,711,938 97,312 - 2,431,803

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2561 206,132 240,754 30 293,022 56,885 17,345 814,168

31	ธันวาคม	2562 222,737 220,126 30 182,452 52,215 63,152 740,712

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2561 242,819

2562 206,847

(พันบาท)

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 บริษัทฯ	 มีอาคารและอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ 

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	1,492.4	 ล้านบาท	 และ	1,175.6	 ล้านบาท 

ตามลำาดับ

	 ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษทัฯ	มียอดคงเหลอืของเคร่ืองใช้สำานักงาน	อปุกรณ์คอมพวิเตอร์	และยานพาหนะซึง่ไดม้า 

ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำานวนเงิน	37.6	ล้านบาท	และ	51.0	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2561 540,859 3,640 544,499

ซื้อเพิ่ม 14,700 - 14,700

โอนเข้า	(ออก) 3,640 (3,640) -

31	ธันวาคม	2561 559,199 - 559,199

ซื้อเพิ่ม 4,166 5,525 9,691

31	ธันวาคม	2562 563,365 5,525 568,890

การตัดจำาหน่ายสะสม

1	มกราคม	2561 317,920 - 317,920

ค่าตัดจำาหน่าย 76,505 - 76,505

31	ธันวาคม	2561 394,425 - 394,425

ค่าตัดจำาหน่าย 58,086 - 58,086

31	ธันวาคม	2562 452,511 - 452,511

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2561 164,774 - 164,774

31	ธันวาคม	2562 110,854 5,525 116,379

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

2561 76,505

2562 58,086

 

(พันบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจำาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่

ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	252.2	ล้านบาท	และ	145.1	ล้านบาท	ตามลำาดับ

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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16. สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 16.1 สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีประกอบด้วย	ผลกระทบทางภาษี

ที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

31 ธันวาคม

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 14,957 23,401 (8,444) 4,360

	 สำารองเบี้ยประกันภัย 262,530 210,854 51,676 49,191

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 353,917 366,197 (12,281) (37,663)

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม 

	 				ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน	 59,126 60,661 (1,536) (5,604)

	 สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 142,175 76,238 65,937 5,997

	 อื่นๆ 11,368 22,636 (11,267) 4,585

รวม 844,073 759,987

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:

	 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 4,297,441 5,464,746 1,167,306 297,732

	 ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,395 19,669 (3,726) (3,561)

รวม 4,320,836 5,484,415

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,476,763 4,724,428

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง 1,247,665 315,037

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:

-		ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 44,423 18,460

-		ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,203,242 296,577

1,247,665 315,037

(พันบาท)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ                                       
31 ธันวาคม

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ 
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 14,957 23,401 (8,444) 4,360

	 สำารองเบี้ยประกันภัย 262,530 210,854 51,676 49,191

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 353,917 366,197 (12,281) (37,663)

	 สำารองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหม 

	 	 ทดแทนที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังมิได้รับรายงาน	 59,126 60,661 (1,536) (5,604)

	 สำารองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว 142,175 76,238 65,937 5,997

	 อื่นๆ 11,368 22,636 (11,267) 4,585

รวม 844,073 759,987

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:

	 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 4,297,441 5,464,746 1,167,306 297,732

รวม 4,297,441 5,464,746

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3,453,368 4,704,759

รวมส่วนเปลี่ยนแปลง 1,251,391 318,598

ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้:

-		ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน 49,097 22,021

-		ในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1,202,294 296,577

1,251,391 318,598

(พันบาท)
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 16.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

	 	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี (379,099) (396,986) (379,099) (396,986)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง	

	 ช่ัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างช่ัวคราว	 44,423 18,460 49,097 22,021

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุน (334,676) (378,526) (330,002) (374,965)

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวิธีส่วนได้เสีย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561

กำาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785,957 2,785,334 2,762,587 2,767,529

อัตราภาษีเงินได้	 20% 20% 20% 20%

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (557,192) (557,067) (552,518) (553,506)

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

	 ของงวดก่อน (902) (292) (902) (292)

รับคืนภาษีเงินได้ 40,289 - 40,289 -

ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่าย 

	 ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี 183,129 178,833 183,129 178,833

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำาไร 

	 หรือขาดทุน (334,676) (378,526) (330,002) (374,965)

(พันบาท)

	 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณกำาไรทางบัญชีสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	

2561	กับอัตราภาษีเงินได้ที่ใช้	สามารถแสดงได้ดังนี้

114



17. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย

หนี้สินส่วนที่ 
เอาประกันภัยต่อ

สุทธิ

สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 5,286,882 (2,715,778) 2,571,104

	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 344,277 (48,648) 295,629

สำารองเบี้ยประกันภัย

	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 9,978,382 (2,887,906) 7,090,476

รวม 15,609,541 (5,652,332) 9,957,209

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

หนี้สินจากสัญญา
ประกันภัย

หนี้สินส่วนที่ 
เอาประกันภัยต่อ

สุทธิ

สำารองค่าสินไหมทดแทน

	 ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว 6,086,144 (3,584,081) 2,502,063

	 ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน 373,685 (70,379) 303,306

สำารองเบี้ยประกันภัย

	 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 8,275,770 (2,446,253) 5,829,517

รวม 14,735,599 (6,100,713) 8,634,886

(พันบาท)

	 บริษทัฯ	ไดเ้ข้าทำาสญัญาประกนัภยัตอ่เพือ่เปน็การบริหารความเสีย่งจากการรับประกนัภยัถงึแมว้า่ฝา่ยบริหารจะบริหารความเสีย่ง

โดยการพิจารณาภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ยังจำาเป็นต้องเปิดเผยภาระหนี้สินตามสัญญาประกัน

ทั้งในส่วนของความเสียหายรวมและความเสียหายสุทธิ
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 17.1 สำารองค่าสินไหมทดแทน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 6,459,828 6,422,182

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน 9,430,900 8,246,103

การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน (162,151) (180,558)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการคำานวณ

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน (128,430) (28,061)

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (9,968,988) (7,999,837)

ยอดคงเหลือปลายปี 5,631,159 6,459,829

(พันบาท)

 17.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

	 	 (ก)	ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน ก่อนปี
2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

	 -	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 8,244 5,097 6,854 7,101 7,157 8,454 8,246 9,431

	 -	หนึ่งปีถัดไป 9,127 5,562 7,359 7,382 7,407 8,004 8,239

	 -	สองปีถัดไป 8,584 5,928 6,846 6,947 7,295 7,564

	 -	สามปีถัดไป 8,397 5,709 6,693 6,949 7,130

	 -	สี่ปีถัดไป 8,334 5,672 6,655 6,870

	 -	ห้าปีถัดไป 8,259 5,685 6,631

	 -	หกปีถัดไป 8,235 5,682

	 -	เจ็ดปีถัดไป 8,234

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 8,234 5,682 6,631 6,870 7,129 7,555 8,219 9,672

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (8,219) (5,648) (6,575) (6,749) (7,022) (7,282) (7,558) (5,906)

รวม 283 15 33 56 121 107 273 661 3,766 5,315

การรับประกันภัยต่อตามสัญญา 200

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 116

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทน 

	 ก่อนการประกันภัยต่อ 5,631

(ล้านบาท)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีสำารองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจำานวน	181.7	ล้านบาท 

และ	240.1	ล้านบาท	ตามลำาดับ
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	 	 (ข)	ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

  

ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน
ก่อนปี
2555 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 

	 -	ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ 3,554 4,251 5,082 5,414 5,415 5,724 5,491 6,972

	 -	หนึ่งปีถัดไป 3,784 4,521 5,267 5,720 5,549 5,736 5,403

	 -	สองปีถัดไป 3,712 4,500 5,119 5,389 5,275 5,554

	 -	สามปีถัดไป 3,701 4,283 4,983 5,383 5,272

	 -	สี่ปีถัดไป 3,566 4,261 4,979 5,363

	 -	ห้าปีถัดไป 3,546 4,262 4,982

	 -	หกปีถัดไป 3,546 4,261

	 -	เจ็ดปีถัดไป 3,556

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์ 3,556 4,261 4,982 5,363 5,271 5,554 5,405 7,133

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม (3,555) (4,259) (4,966) (5,351) (5,234) (5,503) (5,271) (5,018)

รวม 183 1 2 16 12 37 51 134 2,115 2,551

การรับประกันภัยต่อตามสัญญา 200

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน

	 ที่ไม่สามารถจัดสรรได้ 116

รวมสำารองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 2,867

(ล้านบาท)

 17.3 ข้อสมมติ

	 ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์	หนี้สิน	รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย	เป็นดังนี้

	 (ก)	ข้อสมมติในเรื่องประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน

ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯ	ได้มีการประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต	ด้วยวิธีการ 

ทางคณิตศาสตร์ประกนัภัยทีเ่ปน็มาตรฐานและไดรั้บการยอมรับ	โดยจำาแนกทีเ่ปน็ข้อมลูก่อนและหลงัการเอาประกนัภัยตอ่ 

ตามปีอุบัติเหตุ	 และระยะเวลาการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน	 บริษัทฯ	 เลือกใช้ค่าที่สูงที่สุดระหว่างค่าที่คำานวณ 

ได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมที่เกิดขึ้นแต่ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากมหันตภัย	ทั้งนี้	การคำานวณโดยใช้ข้อมูล 

ดงักลา่วข้างตน้	ฝา่ยบริหารตอ้งใช้ดลุยพนิิจในการแยกข้อมลูคา่สนิไหมทดแทนขนาดใหญอ่อกจากการคำานวณเพือ่ขจดั

ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทนสำาหรับรายการขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นกรณีๆ	 

ในการประมาณการสำารองค่าสินไหมทดแทน

	 (ข)	ข้อสมมติในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษทัฯ	มีการประมาณการคา่ใช้จา่ยในการจดัการคา่สนิไหมทดแทนทีไ่มส่ามารถจดัสรรได	้จากข้อมลูคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดข้ึน 

ของฝ่ายสินไหมทดแทน	เช่น	เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน	ค่าใช้จ่ายอาคารสถานท่ี	และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ 

เป็นต้น	โดยกำาหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย	
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 8,275,770 7,340,161

เบี้ยประกันภัยรับสำาหรับปี 21,008,919 17,326,215

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้ (19,306,307) (16,390,606)

ยอดคงเหลือปลายปี 9,978,382 8,275,770

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ยอดคงเหลือต้นปี 5,122,212 4,340,868

ประมาณการค่าสินไหมที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ 4,698,994 3,554,999

ความเสี่ยงภัยที่หมดสิ้นไปแล้วในปีนี้ (3,473,661) (2,773,655)

ยอดคงเหลือปลายปี 6,347,545 5,122,212

(พันบาท)

 17.5 สำารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 1,105,589 1,031,419

เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 1,448,132 1,147,510

รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 2,553,721 2,178,929

(พันบาท)

18. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

  

 17.4 สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี 381,189 351,203

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

	 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 51,921 40,336

	 ต้นทุนดอกเบี้ย 9,124 14,048

	 ต้นทุนบริการในอดีต 114,403 -

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

	 (กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
	 			ประกันภัยที่เกิดจาก

	 	 -	การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 9,618 5,765

	 	 -	การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน 164,499 -

	 	 -	การปรับปรุงจากประสบการณ์ 823 (11,545)

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (20,703) (18,618)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี 710,874 381,189

(พันบาท)

19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	 รายการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงานสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	

และ	2561	แสดงได้ดังนี้

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 บริษัทฯ	 คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน	1	 ปีข้างหน้า	 

เป็นจำานวนประมาณ	39.3	ล้านบาท	และ	9.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ

ประมาณ	12.6	ปี	และ	11.4	ปี	ตามลำาดับ

	 ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมิน	สรุปได้ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

อัตราคิดลด 1.7 4.0

อัตราการขึ้นเงินเดือน 6.0 6.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	(ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ) 1.3	-	19.0 1.7	-	22.0
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	 ข้อสมมติที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	สรุปได้ดังนี้

	 เมื่อวันที่	5	เมษายน	2562	พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา	ซึ่งได้กำาหนด

อัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง	 สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ	20	 ปีข้ึนไป	 ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 

ค่าจ้างอัตราสุดท้าย	400	 วัน	 กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	5	 พฤษภาคม	2562	 เป็นต้นไป	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ถือเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 ผู้บริหารของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลง

โครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ดังกล่าวและมีผลกระทบให้บริษัทฯ	 มีภาระผูกพันผลประโยชน์ 

พนักงานเพิ่มขึ้น	114.4	ล้านบาท	บริษัทฯ	บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในส่วนของกำาไร

หรือขาดทุนแล้ว

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                                                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน                                                                                       
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561                            

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+1% -1% +1% -1%

อัตราคิดลด (79.5) 95.0 (37.9) 44.5

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 86.3 (74.1) 40.7 (35.4)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (32.9) 36.8 (14.7) 16.3

(ล้านบาท)

20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 43,111 58,226

หัก:	ดอกเบี้ยรอตัดจำาหน่าย (3,052) (4,362)

รวม 40,059 53,864

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (17,288) (21,993)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่ 

	 ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 22,771 31,871

(พันบาท)

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 บริษัทฯ	 ได้ทำาสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ 

ใช้ในการดำาเนินงานของกิจการโดยมีกำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	4-5	ปี
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2562

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 18,930 24,181 43,111

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (1,642) (1,410) (3,052)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 17,288 22,771 40,059

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม 2561

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 24,322 33,904 58,226

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอตัดบัญชี (2,329) (2,033) (4,362)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 21,993 31,871 53,864

(พันบาท)

 

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

21. ทุนเรือนหุ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีจำานวนทุนจดทะเบียน	ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว	ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ	

106,470,000	หุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	10	บาท

22. สำารองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	2535	 บริษัทฯ	 ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 

สว่นหน่ึงไวเ้ปน็ทนุสำารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ	5	ของกำาไรสทุธิประจำาปหีกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา	(ถา้ม)ี	จนกวา่ทนุสำารองน้ีจะมจีำานวน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

23. สำารองอื่น
	 เมือ่วนัที	่26	เมษายน	2562	ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาปคีร้ังที	่26	ของบริษทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัจิดัสรรกำาไรสะสมทีย่งัไมไ่ดจ้ดัสรร

เป็นเงินสำารองอื่นจำานวน	3,900	ล้านบาท

24. ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่ 

 24.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานดำาเนินงาน

	 ข้อมลูสว่นงานดำาเนินงานทีน่ำาเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ	ทีผู่ม้อีำานาจตดัสนิใจสงูสดุดา้นการดำาเนนิงานไดรั้บ 

และสอบทานอยา่งสม่ำาเสมอเพือ่ใช้ในการตดัสนิใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนินงานของสว่นงาน	ทัง้น้ี

ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทฯ	คือ	ประธานกรรมการ

	 เพือ่วตัถปุระสงคใ์นการบริหารงาน	บริษทัฯ	จดัโครงสร้างองคก์รเปน็หนว่ยธุรกจิตามประเภทของผลติภณัฑ	์ไดแ้ก	่ประกนัอคัคภียั 

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง	ประกันภัยรถ	และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น	
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ
ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 1,524,952 604,281 8,989,741 9,889,945 21,008,919

หัก:	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (486,216) (346,766) (248,612) (5,482,767) (6,564,361)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,038,736 257,515 8,741,129 4,407,178 14,444,558

บวก	(หัก):	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

	 ไม่ถือเป็นรายได้	(เพิ่ม)	ลดจากปีก่อน	 19,382 (13,955) (1,027,630) (238,756) (1,260,959)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,058,118 243,560 7,713,499 4,168,422 13,183,599

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 232,557 83,318 72,161 865,183 1,253,219

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,290,675 326,878 7,785,660 5,033,605 14,436,818

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 136,046 95,053 5,057,165 1,840,490 7,128,754

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 313,487 49,574 1,369,777 984,479 2,717,317

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 273,707 89,564 976,526 1,008,708 2,348,505

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 723,240 234,191 7,403,468 3,833,677 12,194,576

กำาไรจากการรับประกันภัย 567,435 92,687 382,192 1,199,928 2,242,242

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 23,370

รายได้จากการลงทุน 1,226,491

กำาไรจากเงินลงทุน	 281,138

รายได้อื่น 182,847

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (1,078,263)

ค่าใช้จ่ายลงทุน (89,315)

ต้นทุนทางการเงิน (2,553)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785,957

หัก:	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (334,676)

กำาไรสำาหรับปี 2,451,281

(พันบาท)

	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ 

การจดัสรรทรัพยากรและการประเมนิผลการปฏิบตังิาน	บริษทัฯ	ประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานโดยพจิารณาจากกำาไรหรือขาดทนุ

จากการดำาเนินงาน	 สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม	 ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน	

สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ
ประกันภัย           
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ 1,610,347 436,105 6,888,130 8,391,633 17,326,215

หัก:	เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ (508,754) (219,351) (184,034) (4,475,965) (5,388,104)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,101,593 216,754 6,704,096 3,915,668 11,938,111

หัก:	สำารองเบี้ยประกันภัยที่ยัง

	 ไม่ถือเป็นรายได้เพิ่มจากปีก่อน	 (12,494) (9,699) (526,583) (89,009) (637,785)

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ 1,089,099 207,055 6,177,513 3,826,659 11,300,326

รายได้ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 209,060 85,563 50,927 791,197 1,136,747

รวมรายได้จากการรับประกันภัย 1,298,159 292,618 6,228,440 4,617,856 12,437,073

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 162,443 50,014 3,918,056 1,454,600 5,585,113

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 351,717 45,013 1,017,637 891,510 2,305,877

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 229,769 63,531 818,460 882,561 1,994,321

รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 743,929 158,558 5,754,153 3,228,671 9,885,311

กำาไรจากการรับประกันภัย 554,230 134,060 474,287 1,389,185 2,551,762

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 16,993

รายได้จากการลงทุน 1,144,107

กำาไรจากเงินลงทุน	 85,476

รายได้อื่น 159,512

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน (1,080,794)

ค่าใช้จ่ายลงทุน (88,456)

ต้นทุนทางการเงิน (3,266)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,785,334

หัก:	ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (378,526)

กำาไรสำาหรับปี 2,406,808

(พันบาท)
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	 สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	มีดังต่อไปนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ประกัน
อัคคีภัย

ประกันภัย
ทางทะเล
และขนส่ง

ประกันภัยรถ
ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

รวมส่วนงาน
ส่วนที ่                     
ปันส่วน
ไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 429,558 225,336 1,042,583 6,926,472 8,623,949 48,703,134 57,327,083

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 603,858 193,571 924,620 7,193,042 8,915,091 51,705,118 60,620,209

หนี้สิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562 2,963,050 372,717 6,575,489 9,953,315 19,864,571 6,439,415 26,303,986

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	 3,277,391 284,220 5,442,711 9,636,542 18,640,864 7,103,981 25,744,845

(พันบาท)

 24.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

	 บริษัทฯ	 ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว	 คือ	 ประเทศไทย	 ดังน้ันรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	 จึงถือเป็น 

การรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

 24.3 ข้อมูลลูกค้ารายใหญ่

	 ในปี	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรับจากลูกค้ารายใหญ่จำานวนหนึ่งราย	เป็นจำานวนเงินประมาณ	2,611.7	ล้านบาท	

และ	2,695.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ

25. ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ค่าใช้จ่ายพนักงาน 527,333 440,354

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 292,413 355,871

ค่าภาษีอากร 769 4,089

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 14,042 6,653

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 243,706 273,827

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 1,078,263 1,080,794

(พันบาท)
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งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 6,671,059 5,184,686

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 2,717,317 2,305,877

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น 696,378 562,357

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,367,521 1,194,305

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร	สถานที่และอุปกรณ์ 665,019 752,806

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น 1,241,448 1,053,666

ค่าใช้จ่ายลงทุน 3,412 865

ต้นทุนทางการเงิน 2,553 3,266

รวม 13,364,707 11,057,828

(พันบาท)

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯ	 และพนักงานของบริษัทฯ	 ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	2530	 

ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	5	ถึง	10	และเงินที่บริษัทฯ	จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ	5	ถึง	10	

ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง	

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	ได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำานวนเงินประมาณ	68.0	ล้านบาท	

และ	62.6	ล้านบาท	ตามลำาดับ

28. กำาไรต่อหุ้น
	 กำาไรตอ่หุน้ข้ันพืน้ฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับป	ี(ไมร่วมกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่)	ดว้ยจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนักของหุน้สามญั 

ที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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29. เงินปันผลจ่าย
	 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี	2562	และ	2561	มีดังนี้

อนุมัติโดย

จำานวน
เงินปันผลรวม

จำานวน
เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	3

สำาหรับปี	2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	4/62

เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2562 319.4 3.00

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	2

สำาหรับปี	2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	3/62

เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2562 319.4 3.00

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	1

สำาหรับปี	2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/62	

เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562 319.4 3.00

เงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี	2561 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่	26

เมื่อวันที่	26	เมษายน	2562 532.3 5.00

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี	2562 1,490.5 14.00

อนุมัติโดย

จำานวน
เงินปันผลรวม

จำานวน
เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	3

สำาหรับปี	2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	5/61

เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2561 319.4 3.00

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	2

สำาหรับปี	2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	4/61

เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2561 319.4 3.00

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่	1

สำาหรับปี	2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่	2/61	

เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2561 319.4 3.00

เงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี	2560 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่	25

เมื่อวันที่	27	เมษายน	2561 532.3 5.00

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี	2561 1,490.5 14.00
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รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทกิจการ ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Asia	Insurance	(Cambodia)	Plc. ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม

Asian	Insurance	International	(Holding)	Limited ลงทุนในบริษัทอื่น เป็นบริษัทร่วม

Bangkok	Insurance	(Lao)	Company	Limited ประกันวินาศภัย เป็นบริษัทร่วม

ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) สถาบันการเงิน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	เอเซียพลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จำากัด	(มหาชน) หลักทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ขนส่งน้ำามันทางท่อ	จำากัด พลังงานและสาธารณูปโภค การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทยอินโด	คอร์ดซ่า	จำากัด ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) ประกันชีวิต การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง	จำากัด ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

Asia	Insurance	(Investments)	Limited ลงทุนในบริษัทอื่น การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน)(1) ประกันภัย การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล	จำากัด	(มหาชน)(1) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ฟูรูกาวา	เม็ททัล	(ไทยแลนด์)	จำากัด	(มหาชน)(1) เครื่องใช้ไฟฟ้า การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์	จำากัด	(มหาชน) การแพทย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	บางกอกกล๊าส	จำากัด(1) บรรจุภัณฑ์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	สรชัยวิวัฒน์	จำากัด พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	บางปะอิน	กอล์ฟ	จำากัด(1) บันเทิงและสันทนาการ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง	จำากัด(1) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	เอเชียเสริมกิจ	จำากัด(1) ธุรกิจเงินทุน การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

บริษัท	ไอโออิ	กรุงเทพ	ประกันภัย	จำากัด	(มหาชน) ประกันวินาศภัย การถือหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์	บัวหลวง	จำากัด	(มหาชน) หลักทรัพย์ บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

30. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 30.1 ลักษณะความสัมพันธ์

	 ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ	และกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั	บริษทัฯ	คำานึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธม์ากกวา่รูปแบบ

ทางกฎหมาย

	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ	กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

(1)	ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่	9	พฤศจิกายน	2561	ซึ่งเป็นวันที่มีกรรมการร่วมกันและมีการถือหุ้นระหว่างกัน	
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 30.2 รายการที่สำาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	 มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	 ท้ังน้ี	 รายการธุรกิจ 

ดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น	 โดยสามารถสรุป 

รายการที่สำาคัญได้ดังนี้

สำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกำาหนดราคา

2562 2561

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ 608,415 573,748 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าบำาเหน็จรับ 192,645 172,190 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท
ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ

ดอกเบี้ยรับ(1) 73,806 64,450 อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ให้กับลูกค้าทั่วไป

เงินปันผลรับ(1) 634,847 584,560 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าเช่ารับ(2) 4,833 2,608 อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ	คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ 600,404 545,774 เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภท 
ของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ	(โอนกลับ) (207,177) (246,888) ตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าจ้างและค่าบำาเหน็จ 61,500 50,870 เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย

ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล(3) 139 268 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์(3) 1,067 509 อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน																		
คิดกับลูกค้าทั่วไป

ส่วนของเจ้าของ

เงินปันผลจ่าย 190,696 180,693 ตามที่ประกาศจ่าย

(พันบาท)

(1)แสดงอยู่ในรายการ	“รายได้จากการลงทุนสุทธิ”	ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
(2)แสดงอยู่ในรายการ	“รายได้อื่น”	ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
(3)แสดงรวมอยู่ในรายการ	“ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน”	ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
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 30.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	ยอดคงค้างที่สำาคัญระหว่างบริษัทฯ	และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	สรุปได้ดังนี้

31 ธันวาคม

2562 2561

บริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	ราคาทุน 129,396 129,396

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงิน 5,559,220 3,872,992

เบี้ยประกันภัยค้างรับ 37,480 35,040

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

	 เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ 7,090 6,817

	 เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 14,138 9,771

เงินลงทุนเผื่อขาย

	 หุ้นทุน 23,257,829 29,570,730

เงินลงทุนทั่วไป 600,377 550,835

เงินให้กู้ยืม 157,578 157,978

สินทรัพย์อื่น

	 เงินมัดจำาและค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ	 36,293 37,186

	 ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์ 79 -

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

	 เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ 104,373 101,783

	 เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ 45,810 38,403

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน 318 -

หนี้สินอื่น

	 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 36 173

	 เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ 2,923 1,789

(พันบาท)
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 30.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำาคัญ

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารสำาคัญ 

สรุปได้ดังต่อไปนี้

32. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย

31. ทรัพย์สินที่มีข้อจำากัดและติดภาระผูกพัน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินสำารองประกันภัย

ไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค้ำาประกันกับธนาคาร	ดังนี้

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ผลประโยชน์ระยะสั้น 94.8 99.1

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 4.3 9.4

รวม 99.1 108.5

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562 2561

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี 316,839 275,017

เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี 50,147 41,822

ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี 366,986 316,839

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม

2562 2561

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์ประกัน

พันธบัตรรัฐบาล 14.0 14.0 14.0 14.0

จัดสรรไว้เป็นเงินสำารอง

หุ้นสามัญ 35.2 153.0 35.2 175.6

พันธบัตรรัฐบาล 1,170.0 1,196.6 926.0 924.1

หุ้นกู้ 180.0 184.8 100.0 104.0

1,385.2 1,534.4 1,061.2 1,203.7

ค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินฝากสถาบันการเงิน 30.0 30.0 30.0 30.0

ค้ำาประกันการปฏิบัติงาน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 25.2 25.6 38.1 38.2

ค้ำาประกันหนังสือค้ำาประกันที่ออกโดยธนาคาร

เงินฝากสถาบันการเงิน 20.0 20.0 20.0 20.0

(ล้านบาท)
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33. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน

 33.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน

	 บริษัทฯ	ได้ทำาสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร	อายุของสัญญาเช่ามีระยะเวลา	33	ปี	สำาหรับการเช่าที่ดิน

และมากกว่า	3	ปีสำาหรับการเช่าพื้นที่ในอาคาร	

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562	 และ	2561	 บริษัทฯ	 มีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น	 ภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่ 

บอกเลิกไม่ได้ดังนี้

จ่ายชำาระ
31 ธันวาคม

2562 2561

ภายใน	1	ปี 32 31

เกินกว่า	1	ปีแต่ไม่เกิน	5	ปี 111 114

เกินกว่า	5	ปี 63 90

(ล้านบาท)

 33.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีภาระผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพื่อตกแต่ง	ต่อเติมอาคาร	และพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์จำานวน	34.5	ล้านบาท	และ	4.9	ล้านบาท	ตามลำาดับ

 33.3 คดีฟ้องร้อง

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม 	2562	และ 	2561	บริษัทฯ	มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจำานวนประมาณ	2,968.4	ล้านบาท	และ	3,369.9	 

ล้านบาท	ตามลำาดับ	จากการเป็นผู้รับประกันภัย	ซึ่งผลของการพิจารณาคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด	โดยความรับผิดของบริษัทฯ	จำากัดอยู่ที่ 

มูลค่าที่ต่ำากว่าของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจำานวนรวม	779.2	ล้านบาท	และ	1,114.4	ล้านบาท	ตามลำาดับ 

อย่างไรก็ตาม	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวเป็นจำานวนประมาณ	 

105.4	ล้านบาทและ	302.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ	ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ	“หนี้สินจากสัญญาประกันภัย”	ในงบแสดงฐานะการเงิน	 

ณ	วันดังกล่าว

34. ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

 34.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง	 เนื่องจากการรับประกันภัยถือเป็นการดำาเนินธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงได้มีการกำาหนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ	 สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง	 นโยบาย

การจัดการสินไหมทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม	 และได้มีการกำาหนดนโยบายการทำาประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยง 

ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ความเสี่ยงด้านเครดิต	โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต่ำากว่าที่บริษัทฯ	กำาหนด 

และความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ	 โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์	

และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ	กำาหนด

	 ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย	โดยแยกตามประเภทประกันภัย

31 ธันวาคม 2562

สำารอง                 
เบี้ยประกันภัย 

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สำารอง 
เบี้ยประกันภัย

ส่วนที่           
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

สำารอง                 
ค่าสินไหม
ทดแทน 
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ

สำารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที่ 
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

อัคคีภัย 781,064 (231,809) 549,255 239,977 (63,676) 176,301

ทางทะเลและขนส่ง 147,856 (62,374) 85,482 139,355 (71,901) 67,454

รถยนต์ 4,729,788 (126,185) 4,603,603 1,795,193 (36,271) 1,758,922

เบ็ดเตล็ด 4,319,674 (2,467,538) 1,852,136 3,456,634 (2,592,578) 864,056

รวม 9,978,382 (2,887,906) 7,090,476 5,631,159 (2,764,426) 2,866,733

(พันบาท)
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31 ธันวาคม 2561

สำารอง                 
เบี้ยประกันภัย 

ก่อนการ
ประกันภัยต่อ

สำารองเบี้ย
ประกันภัย
ส่วนที่

ประกันภัยต่อ

สุทธิ

สำารอง                 
ค่าสินไหม
ทดแทน
ก่อนการ

ประกันภัยต่อ

สำารอง                 
ค่าสินไหม

ทดแทนส่วนที่ 
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

อัคคีภัย 801,727 (233,090) 568,637 509,286 (225,027) 284,259

ทางทะเลและขนส่ง 134,963 (63,436) 71,527 87,416 (41,485) 45,931

รถยนต์ 3,668,100 (92,128) 3,575,972 1,709,651 (33,732) 1,675,919

เบ็ดเตล็ด 3,670,980 (2,057,599) 1,613,381 4,153,475 (3,354,216) 799,259

รวม 8,275,770 (2,446,253) 5,829,517 6,459,828 (3,654,460) 2,805,368

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

ข้อสมมติ                     
ที่เปลี่ยนแปลง

สำารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ก่อน 

การประกันภัยต่อ 

สำารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) หลัง

การประกันภัยต่อ 

กำาไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10% 943.1 697.2 (697.2) (557.8)

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10% (943.1) (697.2) 697.2 557.8

จำานวนเคลมเฉลี่ย +10% 943.1 697.2 (697.2) (557.8)

จำานวนเคลมเฉลี่ย -10% (943.1) (697.2) 697.2 557.8

(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561

ข้อสมมติ                     
ที่เปลี่ยนแปลง

สำารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) ก่อน 

การประกันภัยต่อ

สำารองค่าสินไหม
ทดแทนเพิ่มขึ้น 
(ลดลง) หลัง 

การประกันภัยต่อ 

กำาไรก่อน                      
ภาษีเงินได้                 

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย +10% 824.6 549.1 (549.1) (439.3)

ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย -10% (824.6) (549.1) 549.1 439.3

จำานวนเคลมเฉลี่ย +10% 824.6 549.1 (549.1) (439.3)

จำานวนเคลมเฉลี่ย -10% (824.6) (549.1) 549.1 439.3

(ล้านบาท)

	 การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มข้ึนหรือลดลงอันเน่ืองมาจาก 

ความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ในการคำานวณสำารองค่าสินไหมทดแทนทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อ	 และหลังการรับประกันภัยต่อ	

โดยความเสี่ยงอาจเกิดจากความถี่ของการเกิดความเสียหายมูลค่าความเสียหายต่อคร้ังหรือค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดการสินไหมทดแทน

ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้
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 34.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 	 (ก)	 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ 

อยู่ในระดับต่ำา	 เน่ืองจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ	 กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกัน 

และตามภูมิภาคต่างๆ	ในประเทศไทย

บริษทัฯ	ไดม้กีารพจิารณาฐานะการเงนิ	และอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัรับประกนัภยัตอ่	และมกีารทำาประกนัภัยตอ่ 

กับบริษัทรับประกันภัยต่อหลายรายที่เช่ือถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ	 ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วย

กระจายความเสี่ยงได้	นอกจากนี้	ได้มีการพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ	โดยหน่วยงานที่มี

ความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ	และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อ

ลดความเสี่ยงดังกล่าว	 และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้งผู้เอาประกันภัย	 ตัวแทนและนายหน้า

อย่างใกล้ชิด	 รวมถึงกำาหนดให้ตัวแทนและนายหน้านำาหลักทรัพย์มาค้ำาประกันตามวงเงินตามที่บริษัทฯ	 กำาหนดทาง

กฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จำานองอยู่ในระดับต่ำา	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 พิจารณา

ให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการหลายรายที่กระจายอยู่ในหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ	 ของ

ประเทศไทย	 หลักทรัพย์ที่นำามาจำานองเป็นประกันหน้ีมีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ	 จะได้รับชำาระหนี้และสัดส่วน

เงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อกำาหนดของ	 คปภ.	 และจะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความ

สามารถในการชำาระหน้ีของลูกหน้ี	 ตามมาตรฐานการวิเคราะห์สินเช่ือที่ดี	 พร้อมกำาหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลัก

ประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำาหนด	 และติดตามกระแสเงินที่ได้รับชำาระในแต่ละเดือน	 รวมถึงความสม่ำาเสมอ 

ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้

จำานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	 อาจต้องสูญเสียจากความเสี่ยงด้านเครดิต	 คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าว 

หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 (ข)	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์และ

เงินให้กู้ยืม

บริษัทฯ	 มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินให้กู้ยืมต่ำา	 เน่ืองจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	ในกรณีที่บริษัทฯ	พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่กำาหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมี

สาระสำาคญั	บริษทัฯ	สามารถปรับเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ใหมส่ำาหรับเงินใหกู้ย้มืทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที	่โดยทีผู่กู้ไ้มส่ามารถ

ปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้	เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ	และผู้กู้

บริษัทฯ	 ทำาการติดตามการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	 ทิศทางการเปลี่ยนแปลง 

อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรัฐฯ	และอตัราผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีอยา่งใกลชิ้ด	เพือ่กำาหนดระยะเวลา 

การลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้	นอกจากน้ี	บริษทัฯ	ยงัมีนโยบายถอืครองตราสารหน้ี 

จนครบกำาหนดเพือ่ลดความเสีย่งดา้นราคาตราสารหน้ีทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และยงัมกีารบริหารจดัการเงนิฝากธนาคารให้

มีจำานวนเงินที่ครบกำาหนด	ทุกๆ	เดือนในจำานวนที่ใกล้เคียงกัน	ทำาให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้
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31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

ราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำาหนด

ภายใน 
1 ปี

1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 
5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 136,066 2,758 138,824 0.38	-	1.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 2,428,210 1,051,753 210,713 - - 3,690,676 1.25	-	2.36

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 517,413 450,811 - - - 968,224 2.21	-	4.62

	 ตราสารทุน - - - - 29,078,827 29,078,827 -

	 เงินฝากสถาบันการเงิน 11,220,681 - - - - 11,220,681 0.38	-	1.85

เงินให้กู้ยืม 256 7,872 121,676 1,183,929 - 1,313,733 2.50	-	7.00

สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 2,781,688 2,781,688 -

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-			
	 สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 2,764,426 2,764,426 -

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 393,520 393,520 -

หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-						
			สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 5,631,159 5,631,159 -

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 2,553,721 2,553,721 -

(พันบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	สินทรัพย์และหนี้สินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้
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31 ธันวาคม 2561

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา

ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตาม

ราคาตลาด

ไม่มี

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา

ดอกเบี้ย

ที่แท้จริง

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำาหนด

ภายใน 
1 ปี

1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 
5 ปี

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260,000 - - 156,949 2,618 419,567 0.38	-	1.45

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 4,785,101 470,213 195,461 - - 5,450,775 1.43	-	3.18

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน 314,386 787,110 - - - 1,101,496 2.21	-	4.62

	 ตราสารทุน - - - - 35,494,650 35,494,650 -

	 เงินฝากสถาบันการเงิน 5,904,388 - - - - 5,904,388 1.25	-	1.85

เงินให้กู้ยืม - - 109,793 1,330,609 - 1,440,402 4.00	-	7.00

สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - - - - 2,704,395 2,704,395 -

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-			

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 3,654,460 3,654,460 -

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - - - - 236,156 236,156 -

หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-						

			สำารองค่าสินไหมทดแทน - - - - 6,459,828 6,459,828 -

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - - - - 2,178,929 2,178,929 -

(พันบาท)
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สกุลเงิน

สินทรัพย์ หนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2562 2561 2562 2561 2562 2561

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 565.2 451.2 566.6 397.9 30.108 32.404

เปโซฟิลิปปินส์ 24.7 - 13.4 - 0.592 0.617

ฮ่องกงดอลลาร์ 7.4 7.0 0.5 - 3.865 4.135

ดองเวียดนาม 5.3 0.2 - - 0.001 0.001

อินโดนีเซียรูเปียส 4.8 2.6 1.2 - 0.002 0.002

ปอนด์สเตอร์ลิง 2.3 - 1.9 - 39.444 41.004

ยูโร 1.4 - 2.1 1.0 33.678 37.073

เยนญี่ปุ่น 0.8 0.2 0.1 - 0.275 0.293

มาเลเซียริงกิต 0.5 - - - 7.300 7.781

อินเดียรูปี 0.4 - 0.4 - 0.413 0.460

ออสเตรเลีย 0.1 - 0.1 - 21.013 22.802

ไต้หวัน - - 19.6 - 1.002 1.054

ปากีสถาน - - 0.5 - 0.195 0.232

	 ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังน้ี

	 	 (ค)	 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ	 มีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสำาคัญอันเก่ียวเน่ืองกับการรับประกันภัยและการทำาประกันภัยต่อ 

กับบริษัทประกันวินาศภัยในต่างประเทศ	 การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ	 บริษัทฯ 

ไม่ได้ทำาสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดข้ึน

บริษัทฯ	อาจใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน	ได้แก่	สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย

ต่างสกุลเงิน	(Cross	Currency	and	Interest	Rate	Swap)	สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย	(Interest	Rate	Swap)	และ

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(Foreign	Exchange	Forward)	เป็นต้น	ท้ังน้ี	เพ่ือลดความเส่ียงให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ของตลาด	และเป็นไปตามข้อกำาหนดของหน่วยงานท่ีกำากับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

ใช้ในการประเมินระดับความเส่ียงของการลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจำาลองต่างๆ	เช่น	Value	at	Risk,	Sensitivity	

Analysis,	Stress	Test	เพ่ือให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ	จะยังคงมีฐานะการเงินท่ียืดหยุ่นเพียงพอท่ีจะรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได้
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31 ธันวาคม 2562

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 - - - - 138,824

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 14,166,304 1,502,565 210,713 29,078,827 44,958,409

เงินให้กู้ยืม - 840,025 256,558 217,150 - 1,313,733

สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 2,781,688 - - - 2,781,688

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-			

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน - 1,768,825 995,601 - - 2,764,426

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 393,520 - - - 393,520

หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-		 	

	 สำารองสินไหมทดแทน - 3,603,112 2,028,047 - - 5,631,159

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 2,553,721 - - - 2,553,721

(พันบาท)

	 	 (ง)	 ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน	 คือ	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด 

ของตราสารทุน	ซึ่งอาจทำาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษทัฯ	จะเลอืกลงทนุในตราสารทนุทีผู่อ้อกมฐีานะการเงินทีแ่ขง็แกร่งมคีวามสามารถในการทำากำาไร	มศีกัยภาพในการ

เตบิโตไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง	รวมถงึธุรกจิทีไ่ดรั้บอานิสงสเ์ชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ	โดยสว่นใหญ่บริษทัฯ	ถอืครองตราสารทนุ 

ไว้เพื่อการลงทุนในระยะยาว	ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งราคาจะเปลี่ยนแปลง

ไปตามภาวะตลาด

	 	 (จ)	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 คือ	 ความเสี่ยงที่บริษัทฯ	 จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำาหนด	

เน่ืองจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้	 หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลา 

ทีเ่หมาะสม	ซึง่อาจทำาใหเ้กดิความเสยีหายได	้บริษทัฯ	จดัสรรเงนิลงทนุบางสว่นเปน็เงนิฝากธนาคารซึง่มีสภาพคลอ่งสงู 

สำารองไวส้ำาหรับคา่ใช้จา่ยดำาเนินงาน	โดยกำาหนดใหเ้งนิฝากครบกำาหนดในแตล่ะช่วงเวลาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ใช้เงิน	ตามแผนบริหารกระแสเงินสด	การรับเงิน	การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ	ที่วางไว้	และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ	

จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด	สภาพคล่องสูง	และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้สะดวก

ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

วันที่ครบกำาหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	

มีดังนี้
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31 ธันวาคม 2561

เมื่อทวงถาม ภายใน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีกำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 159,567 260,000 - - - 419,567

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - 11,003,875 1,257,323 195,461 35,494,650 47,951,309

เงินให้กู้ยืม - 762,250 337,580 340,572 - 1,440,402

สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - 2,704,395 - - - 2,704,395

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ	-			

	 สำารองค่าสินไหมทดแทน - 2,337,938 1,316,522 - - 3,654,460

ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - 236,156 - - - 236,156

หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย	-		 	

	 สำารองสินไหมทดแทน - 4,132,669 2,327,159 - - 6,459,828

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ - 2,178,929 - - - 2,178,929

(พันบาท)

31 ธันวาคม 2562

มูลค่ายุติธรรม มูลค่า
ตามบัญชีระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 3,690,676 - 3,690,676 3,690,676

	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - 968,224 - 968,224 968,224

	 ตราสารทุน 28,298,106 53,702 - 28,351,808 28,351,808

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,824 - - 138,824 138,824

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 11,220,681 - - 11,220,681 11,220,681

	 เงินลงทุนทั่วไป	-	สุทธิ - - 3,440,555 3,440,555 727,019

เงินให้กู้ยืม	 - - 1,251,185 1,251,185 1,313,733

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ - - 259,246 259,246 135,207

(พันบาท)

 34.3 มูลค่ายุติธรรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	และ	2561	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

แต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้
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31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม มูลค่า
ตามบัญชีระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - 5,450,775 - 5,450,775 5,450,775

	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - 1,101,496 - 1,101,496 1,101,496

	 ตราสารทุน 33,941,921 865,407 - 34,807,328 34,807,328

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 419,567 - - 419,567 419,567

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำาหนด 5,904,388 - - 5,904,388 5,904,388

	 เงินลงทุนทั่วไป	-	สุทธิ - - 2,781,109 2,781,109 687,321

เงินให้กู้ยืม	 - - 1,366,559 1,366,559 1,440,402

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	สุทธิ - - 170,296 170,296 152,436

(พันบาท)

	 การจดัลำาดบัช้ันของมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพยท์างการเงนิเปน็ไปตามทีก่ำาหนดไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อที	่4.19	และ

ในระหว่างปีไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

	 บริษัทฯ	มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 (ก)	 สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	แสดงมูลค่ายุติธรรมโดย

ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 (ข)	 เงินลงทุนในตราสารทุน	 แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด	 กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 

ของตลาด	คำานวณโดยใช้วธีิการทางการตลาด	เช่น	อตัราสว่นของราคาตอ่มลูคา่ตามบญัชีหรือใช้เทคนคิการคดิลดกระแสเงินสด 

ในอนาคต	คิดลดด้วยอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์	 ยกเว้นเงินลงทุน

ในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 คำานวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศ

โดยผู้จัดการกองทุน

	 (ค)	 เงินลงทุนในตราสารหน้ี	 แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด	 หรือคำานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคม 

ตลาดตราสารหนี้ไทย	

	 (ง)	 เงินให้สินเช่ือแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน 

ของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน

	 (จ)	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีพิจารณารายได้และ 

ข้อสมมติหลกัทีใ่ช้ในการประเมินมูลคา่ยตุธิรรมดงักลา่วประกอบดว้ย	อตัราผลตอบแทน	อตัราเงนิเฟอ้	อตัราพืน้ทีว่า่งระยะยาว 

และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า	เป็นต้น

35. การบริหารจัดการทุน
	 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ	 คือการดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองและดำารง 

เงินกองทุนตามความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

36. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	20	กุมภาพันธ์	2563
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ฐานะการเงิน

สินทรัพย์
	 สินทรัพย์ของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2562	มีจำานวน	57,327.1	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561	จำานวน	3,293.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.4	

รายการสินทรัพย์ที่สำาคัญมีดังนี้

	 -	เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ	 จำานวน	44,958.4	 ล้านบาท	 ลดลงจากปีก่อน	2,992.9	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	6.2	 เงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์	ประกอบด้วย	 เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ	33,010.7	ล้านบาท	 เป็นสัดส่วนร้อยละ	57.6	ของสินทรัพย์รวม	 เงินลงทุนที่จะถือ 

จนครบกำาหนดสุทธิ	(เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำาหนดเกินกว่า	3	 เดือน)	 เท่ากับ	11,220.7	 ล้านบาท	 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	19.6	 

ของสินทรัพย์รวม	เงินลงทุนทั่วไปสุทธิเท่ากับ	727.0	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.3	ของสินทรัพย์รวม

	 -	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	5,652.3	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	448.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.3

	 -	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	138.8	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	280.8	ล้านบาท	หรือร้อยละ	66.9

	 -	เงินให้กู้ยืมสุทธิ	1,313.7	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	126.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.8

	 -	สินทรัพย์อื่นๆ	739.3	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	416.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	128.8

	 -	ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ	393.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	157.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	66.6

หนี้สิน
	 หนี้สินของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2562	มีจำานวน	26,304.0	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2561	จำานวน	559.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	2.2	

รายการหนี้สินที่สำาคัญมีดังนี้

	 -	หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3,476.8	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	1,247.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	26.4

	 -	หนี้สินจากสัญญาประกันภัยจำานวน	15,609.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	873.9	ล้านบาท	หรือร้อยละ	5.9

	 -	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อจำานวน	2,553.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	374.8	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.2

	 -	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจำานวน	710.9	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	329.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	86.5

	 -	หนี้สินอื่น	ประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	684.0	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	109.7	ล้านบาท	หรือร้อยละ	19.1	และอื่นๆ	 

865.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	174.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	25.1

ส่วนของเจ้าของ
	 ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ	ณ	สิ้นปี	2562	มีจำานวน	31,023.1	 ล้านบาท	ลดลงจากปี	2561	 จำานวน	3,852.3	 ล้านบาท	หรือ 

ร้อยละ	11.0	โดยมีรายการที่สำาคัญดังนี้

	 -	กำาไรสะสมจัดสรรแล้ว	(สำารองอื่น)	7,000.0	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	3,900.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	125.8

		 -	กำาไรสะสมยังไม่จัดสรร	4,223.5	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อน	3,079.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	42.2	

	 -	องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ	(สว่นเกนิทนุจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุสทุธิจากภาษเีงนิได)้	เปน็จำานวน	17,186.0	ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน	4,673.0	ล้านบาท	หรือร้อยละ	21.4

คุณภาพสินทรัพย์
 ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

	 ณ	 วันสิ้นปี	2562	 บริษัทฯ	 มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ	2,781.7	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	77.3	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	2.9	 

โดยเบี้ยประกันภัยค้างรับสามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
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	 ลูกหน้ีเบี้ยประกันภัยค้างรับจำานวนรวมทั้งสิ้น	 2,823.9	 

ล้านบาท	เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงกำาหนดรับชำาระและค้างรับ

ไม่เกิน	30	วัน	จำานวน	2,384.7	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	84.4	

ซึง่สว่นใหญเ่ปน็ลกูหนีท้ีย่งัไม่ถงึกำาหนดชำาระตามระยะเวลาเครดติ

ที่ได้รับ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้พัฒนากระบวนการติดตามหนี้ 

และเพ่ิมช่องทางการจัดเก็บเงิน	เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ 

เบี้ยประกันภัยอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่งทำาให้อัตราส่วนผลการประเมิน 

เบี้ยประกันภัยค้างรับของบริษัทฯ	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัยกำาหนดไว้

	 สำาหรับเบีย้ประกนัภัยทีมี่โอกาสจะเกบ็เงินไม่ได	้ซึง่สว่นใหญ่

เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างดำาเนินการทางกฎหมาย	บริษัทฯ	ได้พิจารณา

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามประกาศเร่ืองนโยบายการต้ังหนี้สูญ

ของบริษัทฯ		ซึง่จำานวนทีต่ัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูนีค้ดิวา่เพยีงพอ

กับจำานวนเงินที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้

 เงินให้กู้ยืม

	 ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีเงินให้กู้ยืมรวม	1,313.7	ล้านบาท	

ลดลงจากปีก่อน	126.7	 ล้านบาท	 หรือลดลงร้อยละ	8.8	 ทั้งน้ี 

เป็นการให้กู้ยืมซึ่งมีอสังหาริมทรัพย์จำานองเป็นประกัน	 หรือ 

มีบุคคลค้ำาประกัน	 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวประกอบด้วย	 เงินให้กู้ยืม 

เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั	จำานวน	189.1	ลา้นบาท	คดิเปน็สดัสว่นร้อยละ	14.4 

และให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น 

จำานวน	1,124.6	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	85.6

	 ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จำานองเป็น 

ประกนัน้ัน	การประเมนิมลูค่าหลกัประกนั	การกำาหนดวงเงินใหกู้ย้มื 

อายุสัญญา	 เงื่อนไขการผ่อนชำาระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้น

จะเป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 

ที่เกี่ยวข้อง	กล่าวคือ	หลักทรัพย์ที่ลูกหนี้นำามาจดทะเบียนจำานอง

เพือ่ค้ำาประกนัเงินกูน้ั้นมมีลูคา่เพยีงพอทีบ่ริษทัฯ	จะไดรั้บชำาระหน้ี 

โดยสิ้นเชิง

ระยะเวลาค้างรับ

2562 2561

จากผู้เอา

ประกันภัย

จากตัวแทน

และนายหน้า

ประกันภัย

รวม
จากผู้เอา

ประกันภัย

จากตัวแทน

และนายหน้า

ประกันภัย

รวม

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ																																																																		 782.1 1,406.7 2,188.8 675.8 1,362.7 2,038.5

ค้างรับไม่เกิน	30	วัน																								 70.8 125.1 195.9 98.9 149.7 248.6

ค้างรับ	31-60	วัน 43.9 91.6 135.5 55.8 81.5 137.3

ค้างรับ	61-90	วัน 15.1 34.1 49.2 29.3 32.3 61.6

ค้างรับ	91	วัน-1	ปี 95.0 117.3 212.3 69.9 148.5 218.4

ค้างรับเกินกว่า	1	ปี 26.3 15.9 42.2 15.6 14.4 30.0

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 1,033.2 1,790.7 2,823.9 945.3 1,789.1 2,734.4

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 26.3 15.9 42.2 15.6 14.4 30.0

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิิ 1,006.9 1,774.8 2,781.7 929.7 1,774.7 2,704.4

(ล้านบาท)
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ระยะเวลาค้างชำาระ

2562 2561

เงินต้น

รวม

เงินต้น

รวมทรัพย์สินจำานอง

เป็นประกัน
อื่นๆ

ทรัพย์สินจำานอง

เป็นประกัน
อื่นๆ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ																																																																		 935.2 8.2 943.4 1,253.4 8.8 1,262.2

เกินกว่ากำาหนดชำาระ																									

	 น้อยกว่า	3	เดือน 235.5 - 235.5 37.0 - 37.0

	 3-6	เดือน 24.7 - 24.7 - - -

	 7-12	เดือน 2.1 - 2.1 22.7 - 22.7

	 มากกว่า	12	เดือน 109.3 - 109.3 119.2 - 119.2

รวม 1,306.8 8.2 1,315.0 1,432.3 8.8 1,441.1

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.3 - 1.3 0.7 - 0.7

เงินให้กู้ยืมสุทธิ 1,305.5 8.2 1,313.7 1,431.6 8.8 1,440.4

(ล้านบาท)

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

	 ภาพรวมของภาวะเศรษฐกจิโลกในป	ี2562	ชะลอตวัลงอยา่ง

ต่อเน่ืองตามภาวะการค้าของโลกหดตัวและภาคการผลิตที่ตกต่ำา

ทัว่โลก	ซึง่สาเหตหุลกัเกดิจากความไม่แน่นอนของสงครามการคา้ 

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่สร้างแรงกดดันกระจายไปทั่วโลก	

ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 ประเทศต่างๆ	 ส่วนใหญ่

ได้ใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย	 เช่น	 ในช่วงปลายปี	2562	 

ธนาคารกลางสหรัฐ	(Fed)	 ได้ลดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง	

สำาหรับธนาคารกลางยุโรปได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายพร้อมทั้ง 

ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการทำานโยบายผ่อนคลาย 

ทางการเงนิ	(QE)	อกีดว้ย	นอกจากน้ี	ยงัมีสถานการณ์ราคาน้ำามนัดบิ 

ในตลาดโลกชะลอตวัลง	ข้อพพิาทระหวา่งสหรัฐอเมริกาและอหิร่าน	

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 ความเสี่ยงจากเสถียรภาพ 

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป	(Brexit)	ยังคง

เป็นปัจจัยที่ส่งผลกดดันเศรษฐกิจโลก

	 เศรษฐกิจไทยในปี	2562	มีการขยายตัวต่ำากว่าที่หน่วยงาน

ภาครัฐไดค้าดการณ์ไว	้ภาคการสง่ออกไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ 

การกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน	ค่าเงินบาทแข็งค่า 

อยา่งตอ่เน่ืองเมือ่เทยีบกบัดอลลาร์สหรัฐฯ	และแข็งคา่กว่าประเทศ

เพือ่นบา้นทีเ่ปน็คู่แข่งทางการคา้	ทำาใหค้วามสามารถในการแข่งขัน

ดา้นการสง่ออกลดลง	สง่ผลไปสูก่ารจา้งงานและอปุสงคใ์นประเทศ	

การบริโภคภาคเอกชนชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนและ 

การจา้งงานทีป่รับลดลงเร็ว	โดยเฉพาะในภาคการผลติเพือ่สง่ออก	

ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวชะลอลง	 หน้ีครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง	

มาตรการ	LTV	(Loan	to	Value)	ทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยออกมา 

เพื่อลดความร้อนแรงของราคาอสังหาริมทรัพย์	 และแก้ไขปัญหา 

มาตรฐานท่ีหย่อนยานในการให้สินเช่ือมีผลกระทบโดยตรงต่อตลาด 

อสงัหาริมทรัพย	์ปญัหาความเหลือ่มล้ำาและการกระจายรายไดข้อง

ภาคครัวเรือนซึง่การเติบโตทางเศรษฐกจิกระจกุตวัอยูเ่พยีงในกลุม่

บริษัทขนาดใหญ่	การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวต่ำากว่า 

ท่ีประเมินไว้	การใช้จ่ายภาครัฐมีการขยายตัวต่ำา	ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจาก 

การเลื่อนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ	ทั้งนี้	 คณะกรรมการนโยบาย 

การเงิน	(กนง.)	มีมติลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในไตรมาสที่	3	

และไตรมาสที่	4	รวมการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบายในปี	2562	

จาก	1.75%	 เป็น	1.25%	ต่อปี	 ทั้งนี้	 เป็นการใช้นโยบายการเงิน 

แบบผ่อนคลายเช่นเดียวกันกับในหลายประเทศเพ่ือให้เกิดการกระตุ้น 

เศรษฐกจิในประเทศ	นอกจากนี	้ยงัมกีารปรับปรุงเกณฑเ์พือ่เอือ้ให ้

เงินทุนไหลออกและลดแรงกดดันต่อค่าเงินบาท	

	 บริษทัฯ	มรีายไดจ้ากการจดัการลงทนุเพิม่ข้ึนจากปกีอ่น	โดย

มีรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ	1,226.5	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	

82.4	ล้านบาท	หรือร้อยละ	7.2	กำาไรจากเงินลงทุนเท่ากับ	281.1	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	195.6	ล้านบาท	หรือร้อยละ	228.8	รวมรายได้

จากการลงทนุสทุธิ	1,624.6	ลา้นบาท	เพิม่ข้ึน	307.0	ลา้นบาท	หรือ

ร้อยละ	23.3	 ซึ่งเมื่อรวมกับผลกำาไรจากการรับประกันภัย	 ทำาให้ 

บริษัทฯ	มีกำาไรสุทธิในปี	2562	เป็นจำานวน	2,451.3	ล้านบาท	

	 นอกจากน้ี	 การลงทุนของบริษัทฯ	 มีมูลค่ายุติธรรมของ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุนที่บ่งช้ีโดย 

องค์ประกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของในงบดลุป	ี2562	ซึง่เปน็รายการ

แสดงไวใ้นสว่นเกนิทนุจากการวดัมลูค่าเงินลงทนุเผือ่ขาย-สทุธิจาก

ภาษเีงนิได	้เปน็จำานวนเงนิเทา่กบั	17,189.8		ลา้นบาท	ลดลงจากปกีอ่น 

	 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ดังนี้
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2562 2561

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน																																																																	 1,314.4 1,565.7

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน																									 (133.9) (55.1)

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน (1,461.3) (1,490.6)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ (280.8) 20.0

(ล้านบาท)

จำานวน	 4,669.2	 ล้านบาท	 หรือร้อยละ	 21.4	 อย่างไรก็ตาม 

ดชันตีลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย	ณ	วนัสิน้ป	ีปดิที	่1,579.84	จดุ 

เพิ่มขึ้นจากปี	2561	ซึ่งปิดที่	1,563.88	จุด	เพิ่มขึ้น	15.96	จุด	หรือ

ร้อยละ	1.0

	 เมือ่จำาแนกในรายละเอยีด	ณ	วนัสิน้ป	ี	2562	บริษทัฯ	มีเงนิลงทนุ 

ในหลกัทรัพยท์ีส่ำาคญั	ไดแ้ก่	เงินลงทนุในพนัธบตัรทีร่าคาทนุเทา่กับ	

3,660.9	ลา้นบาท	หรือคดิเปน็มลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั	3,690.7	ลา้นบาท 

เงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	 5,313.4	

ล้านบาท	 หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ	26,299.5	 ล้านบาท	 หุ้นทุน

นอกตลาดหลักทรัพย์	 801.8	 ล้านบาท	 คิดเป็นมูลค่าหลังจาก 

หกัค่าเผือ่การดอ้ยค่าแลว้เทา่กบั	727.0	ลา้นบาท	และเงนิลงทนุใน

บริษัทร่วมเท่ากับ	246.4	ล้านบาท

	 เงินลงทนุในหน่วยลงทนุตามราคาทนุมมีลูคา่เทา่กบั	1,593.1	

ลา้นบาท	คดิเปน็มลูคา่ยตุธิรรมเทา่กบั	2,052.3	ลา้นบาท	จำาแนกได ้

เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	และกองทุนรวมโครงสร้าง

พื้นฐาน

สภาพคล่อง
 กระแสเงินสด

	 ณ	สิ้นปี	2562	บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	จำานวน	138.8	ล้านบาท	ลดลง	280.8	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	

66.9	โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

 สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง

	 นอกจากเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดแลว้	ตามขอ้มลู 

ท่ีได้ระบุในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน	จะเห็นได้ว่าเงินลงทุน 

ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง	 เช่น	 พันธบัตรรัฐบาล	 

หุน้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย	์หนว่ยลงทนุ	เปน็ตน้	ซึง่สนิทรัพย ์

เหล่าน้ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว	 เน่ืองจากเป็น 

สินทรัพย์ในความต้องการของตลาด	

รายจ่ายลงทุน 

	 ในป	ี2562	รายจา่ยลงทนุสว่นใหญข่องบริษทัฯ	ประกอบดว้ย

การลงทนุในเคร่ืองตกแตง่	อปุกรณ์สำานักงาน	และระบบเทคโนโลย ี

สารสนเทศ	ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัย	และเพ่ือประสิทธิภาพในการบริการ 

แก่ลูกค้ามากยิ่งขึ้น	

	 อนึ่ง	 เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์สุทธิ 

ในงบกระแสเงินสดป	ี2562	มจีำานวน	124.2	ลา้นบาท	และสนิทรัพย ์

ไม่มีตัวตน	จำานวน	9.7	ล้านบาท

	 -	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน	 1,314.4	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยรายการที่สำาคัญ	 คือ	 เบี้ยประกันภัยรับจาก 

การประกันภัยโดยตรง	รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล

	 -	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	133.9	 ล้านบาท	 เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 รวมถึงสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตน

	 -	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	จำานวน	1,461.3	ล้านบาท	เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลทั้งหมด

แหล่งที่มาของเงินทุน
	 ณ	 สิ้นปี	 2562	 บริษัทฯ	 มีหนี้สิน	 26,304.0	 ล้านบาท	 

ส่วนของเจ้าของ	31,023.1	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debt	to	Equity	Ratio)	เท่ากับ	0.8	เท่า	โดย 

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้น	559.2	 ล้านบาท	หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ	2.2	 

จากปีก่อนหน้า	 เน่ืองมาจากรายการหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย 

เจ้าหน้ีบริษัทประกันภัยต่อ	และผลประโยชน์พนักงานค้างจ่ายเพ่ิมข้ึน 

ทั้งนี้	ส่วนของเจ้าของลดลงจากปีก่อนหน้า	3,852.3	ล้านบาท	หรือ

ลดลงร้อยละ	11.0	โดยปจัจยัสำาคญัมาจากกำาไรสะสมทีจ่ดัสรรแลว้

สำารองอื่นเพิ่มขึ้น	3,900.0	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	125.8	แต่

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง	3,079.2	 ล้านบาท	 หรือลดลง 

ร้อยละ	42.2	และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	ซึ่งคือกำาไร

จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนสุทธิจากภาษีเงินได้	 ลดลง	4,673.1	 

ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	21.4
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2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.79	 0.61	 0.69	

อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ	 (เท่า) 7.66	 6.79	 6.78	

ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 47.00	 53.04	 53.11	

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร 

	 อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ (%) 109.56	 105.64	 99.25	

	 อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน		 (%) 54.07	 49.42	 51.61	

	 อัตรากำาไรขั้นต้น		 (%) 8.06	 12.32	 12.78	

	 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย		 (%) 37.12	 37.59	 35.75	

	 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน	 (%) 3.59	 2.85	 2.94	

	 อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	 (เท่า) 0.44	 0.34	 0.32	

	 อัตรากำาไรสุทธิ	 (%) 16.50	 18.91	 19.22	

	 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (%) 7.44	 6.87	 7.03	

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์		 (%) 4.72	 4.61	 4.70	

	 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร	 (เท่า) 16.13	 11.88	 9.92	

	 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	 (ครั้ง) 0.25	 0.21	 0.21	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น		 (เท่า) 0.85	 0.74	 0.71	

	 Policy	Liability	to	Capital	Fund		 (เท่า) 0.50	 0.42	 0.39	

	 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 2.15	 2.92	 3.21	

	 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (เท่า) 5.51	 5.43	 5.47	

	 อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.54	 0.58	 0.58	

	 อัตราส่วนเงินสำารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (เท่า) 0.32	 0.24	 0.21	

	 อัตราส่วนเงินสำารองต่อสินทรัพย์		 (%) 17.41	 13.71	 12.21	

	 อัตราการจ่ายเงินปันผล	 (%) 60.82	 61.92	 62.03	

ต่อหุ้น

	 ราคาตรา		 (บาท) 10.00	 10.00	 10.00	

	 มูลค่าหุ้นตามบัญชี		 (บาท) 291.38	 327.56	 330.10	

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		 (บาท) 23.02	 22.61	 22.57	

	 เงินปันผล	 (บาท) 14.00	 14.00	 14.00	

อัตราการเจริญเติบโต

	 เบี้ยประกันภัยรับ	 (%) 21.26	 8.69	 (0.56)

	 กำาไรจากการรับประกันภัย	 (%) (20.87) 5.07	 (9.10)

	 กำาไรจากการลงทุน	 (%) 23.29	 (3.53) 6.26	

	 กำาไรก่อนหักภาษีเงินได้	 (%) 0.02	 0.83	 (2.11)

	 ภาษีเงินได้	 (%) (11.58) 5.38	 (9.32)

	 กำาไรสุทธิ	 (%) 1.85	 0.15	 (0.94)

	 สินทรัพย์รวม	 (%) (5.43) 0.86	 4.83	

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
	 บริษทัฯ	มบีางรายการธุรกจิกับกิจการทีเ่ก่ียวข้องกนั	ซึง่เกีย่วข้องกันโดยการถอืหุน้	หรือการมผีูถ้อืหุน้	และ/หรือ	กรรมการบางสว่น

ร่วมกัน	โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนั้น	บริษัทฯ	คำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์ที่แท้จริง

มากกว่าที่เป็นไปตามรูปแบบทางกฎหมาย	 หรือสัญญาที่กำาหนดให้เป็น	 รายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไป 

ตามราคาตลาด	 นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินปี	2562	 ตามหมายเหตุประกอบงบ 

การเงินข้อที่	12	 และข้อที่	30	 บริษัทฯ	 ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำาหรับรายการธุรกิจและยอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญกับกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกัน	ดังนี้	

รายการ กิจการที่เกี่ยวข้อง ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 2562 2561

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	12 - 246.4 227.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	- 

หุ้นทุนในตลาดหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	30 - 23,257.8 29,570.7

เงินลงทุนในหลักทรัพย์	- 

หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	30 - 729.8 680.2

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นบริษัทฯ	(9.97%)

และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
311.2 291.9

เบี้ยประกันภัยค้างรับ ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นบริษัทฯ	(9.97%)	

และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
17.8 6.6

ดอกเบี้ยรับ* ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นบริษัทฯ	(9.97%)	

และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
67.1 58.7

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นบริษัทฯ	(9.97%)	

และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
221.6 221.6

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
การถือหุ้นบริษัทฯ	(9.97%)	

และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
5,559.2 3,873.0

(ล้านบาท)

*	สำาหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ	ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
	 รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น	 และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ัน	 เพื่อช่วยสนับสนุน 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ	และช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ	ให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง	และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันก็เป็นรายการโดยปกติของการประกอบธุรกิจ	ซึ่งบริษัทฯ	ปฏิบัติตาม

เง่ือนไขและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 และเง่ือนไขทางการค้า 

ที่เป็นมาตรฐาน	ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาดโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ	 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบ	 และนโยบายในการดำาเนินธุรกิจที่บริษัทฯ	 ดำาเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป	 เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ในการทำารายการระหว่างกัน	บริษัทฯ	ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด	หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกัน

เกิดขึ้น	ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด	 โดยบริษัทฯ	มีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทบทวนถึง

ความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
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นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ	 จะมีต่อไปในอนาคตเป็นไปตามความจำาเป็น	 และความสมเหตุสมผลตามที่ 

ได้อธิบายไว้ข้างต้น	 โดยบริษัทฯ	 จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ที่กำาหนดไว้เกี่ยวกับ 

เรื่องดังกล่าว

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มุ่งดำาเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน	โปร่งใส	และยุติธรรมต่อลูกค้า	คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนรักษาประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ
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สำานักประเมินความเสี่ยงภัย
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ธุรกิจนายหน้า
ลสา โสภณพนิช

ส่วนบริหารความเส่ียงองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ประธานกรรมการ

ชัย โสภณพนิช

กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

คณะผู้บริหาร

สำานักการลงทุน	
เอกมล อังค์วัฒนะ

โครงสร้างองค์กร 

สำานักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ

สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ธุรกิจตัวแทน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจสถาบันการเงิน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ปิติพงษ์ ชาวชายโขง

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
ปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่

จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ฝ่ายสินไหมทดแทน
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ฝ่ายกฎหมาย
เอนก คีรีเสถียร	(รักษาการ)

ณ	วันที่	31	มกราคม	2563

สำานักเลขานุการบริษัท
เอนก คีรีเสถียร

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ยิ่งยศ แสงชัย

คณะกรรมการ 
กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

เลขานุการบริษัท 
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำานักพัฒนาเทคโนโลยี 
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สำานักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

สำานักกำากับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ

อุมาพร หวลบุตตา 

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
ชวาล โสภณพนิช

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

สำานักบริหารแบรนด์องค์กร
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่

ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำานักบริหารอาคาร	
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำานักประธานกรรมการ
-	ส่วนวางแผนองค์กร		

-	ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล

-	ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

-	ส่วนออกแบบและ

	 พัฒนาผลิตภัณฑ์

-	ส่วนบริการลูกค้าและ

	 บริการกรมธรรม์

คณะกรรมการบริษัท
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โครงสร้างการจัดการ

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	2	กลุ่มหลัก	

ได้แก่	

	 1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 และคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง		 

ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ	อกี	5	คณะ	ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล	คณะกรรมการลงทนุ	และคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง

	 2.	คณะผู้บริหาร	และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง	ซึ่งรายงาน

ตรงตอ่คณะผูบ้ริหารอกี	7	คณะ	ไดแ้ก	่คณะกรรมการพฒันาองคก์ร 

อย่างย่ังยืน	คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์	และสินไหมทดแทน	 

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ	คณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	คณะกรรมการบริหาร 

ด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ	 คณะกรรมการพิจารณา 

เร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง	

และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
	 โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ	 กำาหนดโดยมติของ 

ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	แต่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่	5	คน	และไมน่อ้ยกวา่	3	ใน	4	 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	 ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย	 ตาม 

ข้อบังคับของบริษัทฯ	โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน	1	ใน	3	

ของจำานวนกรรมการทัง้หมด	และมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย	1	ใน	3	

ของจำานวนกรรมการทัง้หมด	แตต่อ้งไมน้่อยกวา่	3	คน	ทัง้น้ี	เพือ่ให้

มีการถ่วงดุลอำานาจและสามารถกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของ 

บริษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และสอดคล้องกับนโยบายการ

กำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	(ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2562)	มีจำานวน

ทั้งสิ้น	12	ท่าน	ประกอบด้วย

	 1.	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำานวน	1	ท่าน	

	 2.	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	 จำานวน	11	 ท่าน	 โดยเป็น

กรรมการอิสระ	9	ท่าน	คิดเป็นจำานวนมากกว่า	1	ใน	3	ของจำานวน

กรรมการทั้งคณะ	

 รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ จำานวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2562  
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ-ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

การเข้าร่วมประชุม/ 
จำานวนครั้งที่เชิญประชุม

ค่าตอบแทน 

ประจำาปี 2562 

(บาท) ****1 2 3 4

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

	 1.	ดร.อภิสทิธิ	์อนันตนาถรัตน																																										 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร 4/4 - - - 720,000

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร      

	 2.	นายชัย	โสภณพนิช																																																																				 ประธานกรรมการ 4/4 - - - 1,440,000

	 3.	นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล																									 กรรมการ

และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4	

-

-

-

-

-

-

2/2

720,000	 

90,000

	 4.	นายยูกิฮิโกะ	อิชิคาวะ กรรมการอิสระ

(แต่งต้ังมีผลเม่ือวันท่ี	10	พฤษภาคม	2562)

2/2 - - - 360,000

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*

	 5.	นายกองเอก	เปล่งศักด์ิ	ประกาศเภสัช																																																																									 กรรมการอิสระ	

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4/4	

-

-

6/6

-

-

-

-

720,000

360,000

	 6.	นางสาวพจนีย	์ธนวรานิช																																																			 กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

4/4

-

-

6/6

-

-

-

-

720,000

360,000

	 7.	นายช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์																						 กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

4/4

-

-

6/6

-

-

-

-

720,000

360,000
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รายชื่อ-ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 

การเข้าร่วมประชุม/ 

จำานวนครั้งที่เชิญประชุม
ค่าตอบแทน 

ประจำาปี 2562 

(บาท) ****1 2 3 4

2.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

	 		8.	นายสิงห	์ตังทัตสวัสดิ	์																																																																																																						 กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

3/4

-

-

-

-

2/2

-

-

720,000

90,000

	 		9.	นายสุวรรณ	แทนสถิตย	์																																																																															 กรรมการอิสระ

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4

-

-

-

-

2/2

-

-

720,000

90,000

	 	10.	หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดศิกุล																																								 กรรมการอิสระ 

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4

-

-

-

-

2/2

-

-

720,000

90,000

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล*** 

	 	11.	นายวีระศักดิ	์สุตัณฑวิบูลย	์																																																																																																																								 กรรมการอิสระ 

และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

และกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

4/4

-

-

-

-

-

-

-

2/2

-

2/2

-

720,000

90,000

90,000

	 	12.	นางณินทิรา	โสภณพนิช																																																																																																										 กรรมการอิสระ

และกรรมการธรรมาภิบาล

4/4

-

-

-

-

-

-

2/2

720,000

90,000

	 					นายโทชิม	ิโคบายาชิ																																																																															 กรรมการ

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562)

1/1 - - - 180,000

รวม
4

ครั้ง

6

ครั้ง

2

ครั้ง

2

ครั้ง
10,890,000

หมายเหตุ:		การเข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่เชิญประชุม

	 1	หมายถึง	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 2	หมายถึง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ทั้งนี้	ในปี	2562	คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจำานวนรวม	6	ครั้ง	แบ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ  

	 	 ตรวจสอบจำานวน	4	ครั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี	โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	จำานวน	2	ครั้ง	

	 3	หมายถึง	การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

	 4	หมายถึง	การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล	

	 *		 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ	เม่ือวันท่ี	10	พฤศจิกายน	2560	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	มีผลต้ังแต่ 

	 	 วันท่ี	17	พฤศจิกายน	2560	และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่	16	พฤศจิกายน	2563	โดยนายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช	 

	 	 และนายช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์	ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	ท่าน	ดังรายช่ือท่ีปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระ

	 	 และมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ	ท้ังน้ี	กรรมการตรวจสอบท้ัง	3	ท่าน	เป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	ดังรายละเอียด 

	 	 ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำางานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในประวัติของกรรมการ

	 **		 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2562	มีวาระดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี 

	 	 มีผลตั้งแต่วันที่	18	สิงหาคม	2562	และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่	17	สิงหาคม	2565

	 **	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ	เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2560	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี	มีผลตั้งแต่ 

	 	 วันที่	28	กุมภาพันธ์	2560	และครบวาระการดำารงตำาแหน่งในวันที่	27	กุมภาพันธ์	2563		

	 ****	ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี	2562	ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	26	ประจำาปี	2562	เมื่อวันที่	26	เมษายน	2562	ไว้เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 

	 	 ไม่เกิน	12,500,000	บาท
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 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีบทบาทในการกำากับดูแลการบริหารงาน 

ของบริษัทฯ	 เพื่อมั่นใจว่าฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายที่ได้รับอนุมัติ	 เป้าหมายของการดำาเนินงานที่นำาเสนอ	

และมุ่งมั่นในการสร้างผลการดำาเนินงานที่เป็นเลิศ		เพื่อประโยชน์

ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการ 

ดังต่อไปนี้

 1.  คณะกรรมการบริษทัฯ มอีำานาจดำาเนินการในเร่ืองตา่งๆ 

ดังนี้

	 	 1.1	พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและกำาหนด

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย	รวมถึงสนับสนุน

การดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย	 และหน่วยงานที่

เก่ียวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 1.2	 พิจารณามอบอำานาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธาน

คณะผู้บริหาร	 ผู้อำานวยการใหญ่	 และผู้บริหาร	 เพื่อให้สามารถ

ดำาเนินงานธุรกิจปกติได้อย่างรวดเร็ว

	 	 1.3	 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการ

บริษัท	และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

	 	 1.4	 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของ 

บริษัทฯ	ที่เกินวงเงินอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน

	 	 1.5	 พจิารณาการเข้าทำารายการกบับคุคลหรือนิตบิคุคล 

ท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัทฯ	หรือ	เข้าข่ายรายการท่ีเก่ียวโยงกัน/ 

การได้มาหรือจำาหน่ายไป	

	 	 1.6	พจิารณาความเหมาะสมในการแตง่ตัง้และถอดถอน

บคุคลทีม่คีวามเปน็อสิระ	เพือ่ทำาหน้าทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ	

รวมถึงกำาหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว

	 	 1.7	 ดำาเนินการอื่นๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย	 

ข้อบังคับ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังน้ี  

	 	 2.1		พจิารณากำาหนดและอนุมตัทิศิทาง	นโยบาย	วสิยัทศัน์ 

กลยุทธ์	 และแผนธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้สอดคล้องกับกรอบการ

บริหารความเสี่ยง	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง	 และระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่นำาเสนอโดยฝ่ายบริหาร	 และกำากับดูแล

ให้บริษัทฯ	คำานึงถึงการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการ	 

รับความเสีย่งทีเ่กินกว่าระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได	้รวมถงึตดิตาม

การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบาย 

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 2.2	พจิารณาอนุมตันิโยบายการกำากบัดแูลกจิการ	กรอบ

การบริหารความเสีย่ง	นโยบายการบริหารความเสีย่ง	รายงานการ

บริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและ

ความมัน่คงทางการเงินของบริษทัฯ	นโยบายธรรมาภบิาลการลงทนุ	

นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น	 กรอบการบริหาร 

การประกันภัยตอ่	นโยบายความขัดแยง้ทางผลประโยชน์	นโยบาย 

ต่อต้านการคอร์รัปชัน	นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต

และการกระทำาคอร์รัปชัน	เพื่อให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ	รวมถึง

การทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนำามา

พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจำาทุกปี	

	 	 2.3	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีการกำาหนดนโยบายจ่าย 

ค่าตอบแทนกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	 โดยคำานึงถึง 

ความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทฯ

	 	 2.4	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

จริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ	 

ผู้บริหาร	และพนักงาน	รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

	 	 2.5	 กำากบัดแูลใหบ้ริษทัฯ	มโีครงสร้างองค์กร	และหน้าที ่

ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่าง

เหมาะสม

	 	 2.6	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีระบบบริหารความเสี่ยง	 

การควบคุมภายใน	และการตรวจสอบท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

	 	 2.7		กำากบัดแูลใหผู้ส้อบบญัชีของบริษทัฯ	จดัทำารายงาน	

(Management	Letter)	และข้อคิดเหน็จากผูบ้ริหารระดบัสงูเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ	รวมถงึจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนัระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีอยา่งน้อยปลีะ	1	คร้ัง		โดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

	 	 2.8	 กำากบัดแูลใหบ้ริษทัฯ	มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ประธานคณะผู้บริหาร	และผู้อำานวยการใหญ่	 

เปน็ประจำาทกุป	ีรวมทัง้กำากบัดแูลใหม้กีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

	 	 2.9	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการ

กำากับดูแลกิจการที่ดีต่อสาธารณะ

	 	 2.10	กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีกระบวนการจัดทำารายงาน

ทางการเงินที่ถูกต้อง	 น่าเช่ือถือ	 และเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่างๆ	

อย่างถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวลา	ต่อสาธารณะและหน่วยงานกำากับ

ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงจัดทำารายงาน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ใน 

รายงานประจำาปี	

		 	 2.11	กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎ 

และระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

		 	 2.12	กำากับดูแลให้บริษัทฯ	มีเงินกองทุนท่ีม่ันคงและเพียงพอ 

รองรับการดำาเนินธุรกจิทัง้ในปจัจบุนัและอนาคต	และตดิตามฐานะ

เงนิกองทนุอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมถงึมกีระบวนการหรือเคร่ืองมอืทีใ่ช้

ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

	 	 2.13	กำากับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองที่สำาคัญของ 

บริษัทฯ	และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล	เพ่ือให้คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอำานาจหน้าที่	

และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

	 	 2.14	 กำากับดูแลให้บริษัทฯ	 มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง

เป็นธรรม	 โดยจัดให้บริษัทฯ	 มีขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
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เสนอขายและชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน	

ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด	 หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิด

ของลูกค้า	

	 	 2.15	ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอด

ตำาแหน่งของกรรมการ	 และผู้บริหารของบริษัทฯ	 ที่มีประสิทธิผล	

คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหารและ 

ผู้อำานวยการใหญ่	 เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ภายใต้การกำากับดูแลของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

	 	 2.16	จดัใหมี้ช่องทางสำาหรับผูมี้สว่นไดเ้สยีในการตดิต่อ 

สื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ 

ท่ีเป็นประโยชน์มายังบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาดำาเนินการตามกระบวนการ 

ที่กำาหนดต่อไป

	 	 2.17	ดำาเนินการอื่นๆ	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย	 

ข้อบังคับ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 1.	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้กำาหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า

อยา่งน้อย	4	คร้ังตอ่ป	ีเพือ่ใหก้รรมการบริษทัฯ	ทกุทา่นไดรั้บทราบ

และจดัสรรเวลาเพือ่เข้าร่วมการประชุม	และอาจจดัใหมี้การประชุม

พิเศษเพิ่มได้ตามความจำาเป็น				

	 2.	หนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม

จะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย	7	 วันก่อน

การประชุม		ทั้งนี้	กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ

การประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท	

	 3.	ในการประชุม	 ประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลา 

ในการนำาเสนอสารสนเทศและการอภิปราย	 ซักถาม	 เปิดโอกาส	

และสนับสนุนใหก้รรมการแตล่ะทา่นแสดงความคดิเหน็อยา่งเตม็ที่

	 4.	ในการพิจารณาวาระต่างๆ	กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียใน

เร่ืองที่พิจารณา	 ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมใน

วาระดังกล่าว	

	 5.	 กรรมการสามารถขอคำาช้ีแจงหรือขอตรวจเอกสารที่

เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร

หรือเลขานุการบริษัทได้

	 6.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้	 โดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำานวยความสะดวก	 เมื่อได้รับการร้องขอ

จากกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

	 กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	 คือ	 กรรมการ 

บริษัทฯ	สองในจำานวนสามคน	 ได้แก่	 นายชัย	 โสภณพนิช	หรือ	

นายพนัส	ธีรวณิชยก์ลุ	หรือ	ดร.อภสิทิธ์ิ	อนันตนาถรัตน	ลงลายมอื

ชื่อร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

2. คณะผู้บริหาร
	 คณะผู้บริหารประกอบด้วย	 กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ 

ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจากประธานคณะผู้บริหาร	 โดย

คณะผู้บริหารได้รับมอบอำานาจตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ	 

ให้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัทฯ	ในการปฏิบัติภารกิจประจำาวัน	และ 

ภารกิจทัว่ไปทีเ่กีย่วข้องกบัการดำาเนินธุรกจิของบริษทัฯ	เพือ่เปน็การ 

แบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ	ตลอดจนเพ่ือความคล่องตัว 

ในการดำาเนินกิจการงานใดๆ	ของบริษัทฯ	ให้บรรลุเป้าหมายและ 

วัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ	 แต่ทั้งน้ี	 การใช้อำานาจของคณะผู้บริหารดังกล่าวข้างต้น 

ไม่สามารถกระทำาได้หากผู้บริหารมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ	กับบริษัทฯ	

	 สำาหรับการดำาเนินการใดๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองภายในของ 

บริษัทฯ	ไดแ้ก	่การออกหนังสอืเวยีน	การกำาหนดกฎ	ระเบยีบ	คำาสัง่ 

และประกาศอื่นใด	เป็นต้น	ประธานคณะผู้บริหาร	หรือกรรมการ

ผู้อำานวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอำานาจลงนาม	 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติ 

เช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ	ที่ประกอบธุรกิจประกันภัย	และให้

คำานึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ

 รายชื่อคณะผู้บริหาร

	 คำาว่า	 “คณะผู้บริหารของบริษัทฯ”	 ตามนิยามในประกาศ

ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย	์

(ก.ล.ต.)	 ที่ให้นับรวมถึงผู้ที่ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก

ต่อจากผู้จัดการลงมา	อย่างไรก็ตาม	ภายใต้โครงสร้างองค์กรของ 

บริษทัฯ	คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ	หมายถงึ	ประธานคณะผูบ้ริหาร	

และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	(ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562)	 

รวมจำานวน	15	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้	

 รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร 

1.	ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน	 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	 

	 	 และรักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่		

2.	นายอานนท	์วังวสุ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

  (เกษียณอายุมีผลเม่ือวันท่ี	1	มกราคม	2563)

3.	นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธุ์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

4.	นางศรีจิตรา	ประโมจนีย์	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	

5.	นายจักรกริช	ชีวนันทพรชัย	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	

6.	นางสาวปวีณา	จูชวน	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	

7.	นายชวาล	โสภณพนิช	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

  (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	22	มกราคม	2563)	

8.	นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	 ผู้อำานวยการ

  (เกษียณอายุมีผลเม่ือวันท่ี	1	มกราคม	2563) 

9.	นายอารีย์	วันแอเลาะ	 ผู้อำานวยการ

	 	 (เกษียณอายุมีผลเม่ือวันท่ี	1	มกราคม	2563) 
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10.	นางสาวลสา	โสภณพนิช	 		ผู้อำานวยการ	

11.	หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์	 ผู้อำานวยการ	

12.	นายปิติพงษ์	ชาวชายโขง	 ผู้อำานวยการ

  (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562)

13.	นายสราวุฏฐ์	ดีสมบูรณ์	 ผู้อำานวยการ

  (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562)

14.	นายย่ิงยศ	แสงชัย	 ผู้อำานวยการ

  (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562)

15.	นายวีระชัย	ศรีเพชระกุล	 ผู้อำานวยการ

	 	 (ลาออกมีผลเม่ือวันท่ี	28	มกราคม	2563)

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

	 1.	พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์	 แผนกลยุทธ์	 เป้าหมาย 

การดำาเนินธุรกิจ	และงบประมาณประจำาปี	นำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	เพื่อพิจารณา

	 2.	รับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์	นโยบาย 

ในการดำาเนินธุรกิจ	กรอบการบริหารความเส่ียง	และระดับความเส่ียง 

ท่ียอมรับได้	ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	โดยต้องคำานึง

ถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 3.	พิจารณากล่ันกรองการจัดหาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีสำาคัญ 

ของบริษัทฯ	นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณา

	 4.	สง่เสริม	สนับสนุน	และดำาเนนิการใหบ้ริษทัฯ	มีการบริหาร 

จดัการความเสีย่ง	และระบบการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพ 

รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง 

และปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม

	 5.	กำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 

ของบริษัทฯ	 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะ

ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา

	 6.	รายงานข้อมูลท่ีสำาคัญเก่ียวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ	 และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

ตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ	อยา่งถกูตอ้ง	เพยีงพอ	และทนัเวลา	เพือ่ให ้

คณะกรรมการบริษัทฯ	สามารถกำากับดูแลและติดตามผลการดำาเนินงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 7.	กำาหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา	 และหน้าที่ 

ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน	 เพ่ือเอ้ือต่อ 

การบริหารจัดการความเสี่ยง	และการกำากับ	ควบคุม	ตรวจสอบ	

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 8.	สง่เสริมใหบ้ริษัทฯ	มวีฒันธรรมการบริหารความเสีย่ง	โดย

ดแูลและควบคมุความเสีย่งของบริษทัฯ	ใหอ้ยูใ่นระดบัความเสีย่งที ่

ยอมรับได	้(Risk	Appetite)	รวมทัง้สือ่สารและใหค้วามรู้แก่พนักงาน 

ทกุคนเก่ียวกับกรอบการบริหารความเสีย่งและนโยบายการบริหาร

ความเสี่ยง

	 9.	 จัดให ้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

เป็นประจำาทุกปี	โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

กำาหนด	และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 10.	ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น	

เวน้แตค่ณะกรรมการบริษทัฯ	พจิารณาแลว้เหน็วา่	การปฏบิติัหน้าที ่

เต็มเวลาที่องค์กรอื่นน้ันไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ

	 11.	รับผิดชอบและทำาให้มั่นใจว่า	 การรายงานการบริหาร 

ความเส่ียงแบบองค์รวมและการประเมินความเส่ียงและความม่ันคง 

ทางการเงินของบริษัทฯ	มีความถูกต้อง	แม่นยำา	ครบถ้วนสมบูรณ์	

และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

	 12.	ปฏบิตังิานอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ	มอบหมาย

3. เลขานุการบริษัท
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	15	

พฤษภาคม	2558	ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง	นางศรีจิตรา	ประโมจนีย์	 

ปัจจุบันดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	 ให้ดำารง

ตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่	1	มิถุนายน	

2558	 เป็นต้นไป	 เพื่อทำาหน้าที่ดูแล	 ประสานงาน	 และอำานวย

ความสะดวกในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	และการประชุม

ผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบังคับที่

เกี่ยวข้อง	 โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่ 

คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมี 

ความรู้ความสามารถที่จะทำาหน้าที่เลขานุการบริษัทและดำารง

ตำาแหน่งดังกล่าว	โดยมีการกำาหนดคุณสมบัติและขอบเขตอำานาจ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

	 1.	 มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 รวมถึง 

บทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท	 ได้แก่	 หน้าที่ 

ของกรรมการ	หน้าที่ของบริษัทฯ	และมีความรู้ด้านกฎหมายและ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนศกึษาหาความรู้	และติดตามข้อมลู	

ข่าวสาร	เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม่ำาเสมอ

	 2.		 ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคับของบริษทัฯ	 

ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวัง	ซื่อสัตย์สุจริต	มุ่งมั่น	ทุ่มเท	และ

สนับสนุนการดำาเนินงานของบริษทัฯ	ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค	์โดยอยู่

ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

	 3.	 ยดึมัน่ในคณุธรรม	จรยิธรรม	คำานึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย 

ไมก่ระทำาการใดๆ	อนัจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่ช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ 

ของบริษัทฯ

	 4.	 ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของ 

บริษัทฯ	รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี

	 5.	 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี	มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

กับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ	ท้ังภายในและภายนอกบริษัทฯ		

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

	 1.	ใหค้ำาแนะนำาเบือ้งตน้แกก่รรมการในข้อกฎหมาย		ระเบยีบ	

และข้อบังคับต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ที่คณะกรรมการต้องทราบ	 

และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามอยา่งถกูตอ้งและสม่ำาเสมอ	รวมถงึ 

รายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดกฎหมายที่มีนัยสำาคัญแก่

กรรมการ	
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	 2.	จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	และประชุมคณะกรรมการให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ	

	 3.	บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตาม 

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 4.	จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ	รายงานประจำาปี 

ของบริษัทฯ	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 หนังสือนัดประชุม 

คณะกรรมการ	รายงานการประชุม	

	 5.	เกบ็รักษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการ

และผู้บริหาร	 พร้อมทั้งจัดทำาสำาเนาส่งให้ประธานกรรมการและ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	 7	 วันทำาการ	 

นับจากวันที่ได้รับรายงาน

	 6.	ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ 

ในสว่นทีรั่บผดิชอบตอ่หนว่ยงานทีก่ำากบับริษทัฯ	ตามระเบยีบและ 

ข้อกำาหนดของหน่วยงานทางการ	

	 7.	 ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิ

ต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ	

	 8.	 ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

	 9.	 ดำาเนินการอื่นๆ	 ตามที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ประกาศกำาหนด

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
      4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 (ก)	 ในปี	2562	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 

เป็นค่าเบ้ียประชุมกรรมการ	โดยจำานวนเงินท่ีจ่ายได้ผ่านการพิจารณา 

จากคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	และอยู่ภายใน 

วงเงินทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้	ปลีะไม่เกนิ	12.50	ลา้นบาท		 

ซึง่ในป	ี2562	บริษัทฯ	ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนรวมเปน็จำานวนเงนิทัง้สิน้	 

10,890,000	บาท	ทัง้น้ี	คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

ได้ปฏิิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม	 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ 

การจ่าย	ดังนี้

	 	 (ข)	 บริษัทฯ	 มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร	 ณ	 วันที่	

31	ธันวาคม	2562	จำานวนรวม	15	ราย	ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็น 

จำานวนเงนิทัง้สิน้	83,855,183	บาท	ประกอบดว้ย	ค่าตอบแทนคงที	่

ได้แก่	เงินเดือน	ค่ารถยนต์	ค่าโทรศัพท์	เงินสมทบประกันสังคม

และค่าตอบแทนแปรผันตามปัจจัยต่างๆ	 ได้แก่	 โบนัส	 ทั้งนี้	 ใน

จำานวนผูบ้ริหาร	จำานวน	15	รายน้ัน	ประกอบดว้ย	กรรมการบริหาร 

จำานวน	1	 ราย	 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหาร

และผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ	 

ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร	 และผล 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	มีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ	ได้แก่	 

การเติบโตของเบี้ยประกันภัย	 ผลกำาไรของบริษัทฯ	 การเติบโต 

ของสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เปรียบเทียบกับผลประกอบการของ 

ธุรกิจในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ	 ความสามารถในการ 

พัฒนาธุรกิจ	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 และการ

พัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา	 สำาหรับค่าตอบแทน 

ของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	 (CEO)	 ในระยะสั้น 

ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าโทรศัพท์	เงินสมทบประกันสังคม	และ	

โบนัส	 สำาหรับค่าตอบแทนระยะยาว	 ประกอบด้วย	 เงินสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	

  4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

	 	 ในปี	2562	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ	ซึ่งเหมาะสม

กับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหาร

นำาพาองค์กรให้ดำาเนินงานตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและ 

ระยะยาว	 และสามารถแข่งขันได้ภายในอุตสาหกรรม	 โดยมี 

ค่าตอบแทนคงที่	ได้แก่	เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	และเงิน

ชดเชยเกษียณอาย	ุใหก้บักรรมการบริหารและผูบ้ริหาร	เปน็จำานวน

เงินทั้งสิ้น	17,141,787	บาท

	 	 ดังนั้น	 ในปี	2562	บริษัทฯ	 ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้ง

ที่เป็นตัวเงิน	(ตามข้อ	4.1	ข)	และค่าตอบแทนอื่น	(ตามข้อ	4.2)		

เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	100,996,970	บาท

5. บุคลากร
  จำานวนพนักงานทั้งหมด

	 	 บริษัทฯ	มีพนักงานทั้งหมด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

จำานวน	1,550	คน	โดยแบง่เปน็พนักงานทีป่ฏบิตังิานในสายงานหลกั	 

จำานวน	1,146	คน	และสายงานสนับสนุน	จำานวน	404	คน	

คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ตามที่กำาหนด
(บาท/คน/ครั้ง)

		ประธานกรรมการ 360,000

		กรรมการบริษัท 180,000

		กรรมการตรวจสอบ 90,000

		กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา 90,000

	กรรมการธรรมาภิบาล 90,000
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สายงานหลัก จำานวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตัวแทน 79

ธุรกิจนายหน้า 84

ธุรกิจลูกค้าองค์กร 83

ธุรกิจสถาบันการเงิน 84

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 72

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 299

สำานักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ 12

สำานักประเมินความเสี่ยงภัย 24

ฝ่ายสินไหมทดแทน 62

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 347

รวม 1,146

	 จำานวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก	มีดังนี้

 ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน

	 ในปี	2562	 บริษัทฯ	 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็น 

เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบประกันสังคม	ค่าล่วงเวลา	ค่าโทรศัพท์	

ค่ารถยนต์	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 และเงินชดเชย 

ปลดเกษียณ	จำานวนเงินทัง้สิน้	1,189,185,811	บาท	โดยคา่ตอบแทน

ของพนักงานทีไ่ดรั้บจะพจิารณาจากปจัจยัต่างๆ	ไดแ้ก	่การเติบโต

ของเบีย้ประกนัภัย	ผลกำาไรของบริษทัฯ	ภาวะเศรษฐกจิ	คา่ครองชีพ	 

และการประเมนิผลงานของพนักงานรายบคุคล	ซึง่กำาหนดใหม้กีาร

ตัง้เปา้หมายผลงานเปน็ไปอยา่งสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของบริษทัฯ	

โดยผ่านเคร่ืองมือการวัดผลงานคือ	Performance	Fact	Sheet	 

อันประกอบด้วยการวัดงานหลักตามเป้าหมายที่กำาหนด	 (Key	

Performance	 Indicator:	KPIs)	 งานโครงการ	(Project)	 และ

กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย	(Assignment)		

 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

	 ในปี	2562	บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา

บุคลากรที่ไม่ใช่เพียงการอบรม/สัมมนาให้แก่พนักงานเท่านั้น	แต่

ทางบริษัทฯ	ยังสนับสนุนให้มีการดำาเนินการบริหารจัดการพัฒนา

บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยการจัดทำาแนวทางที่สนับสนุน

การเรียนรู้ของพนักงาน	เพือ่ใหพ้นักงานไดรั้บการพฒันาอยา่งเตม็

ความสามารถ	 และมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ทั้งนี้	 ได้ดำาเนินการนำา

แผนการฝึกอบรมตามความจำาเป็นของตำาแหน่งงาน	 (Training	

Needs		by	Position)	มาใช้กบัพนักงานทกุตำาแหน่งงาน	เพือ่สง่เสริม 

ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่	

มคีวามสามารถปฏิบตังิานไดอ้ยา่งถกูต้อง	ตรงตามความคาดหวงั 

ของผู้บังคับบัญชา	 และพนักงานได้ทราบถึงความจำาเป็นในการ

ฝึกอบรมและพัฒนาของตนเอง	 และขอบเขตหัวข้อการฝึกอบรม

ในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจนและ 

ถูกต้อง	 ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพในการ

ทำางานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้ให้

ความสำาคัญในการพัฒนาบุคลากรทั้งรูปแบบ	Hard	Skills	 และ	

Soft	Skills	 โดยมีการจัดทำาอย่างเป็นระบบตามแผนการฝึกอบรม

ตามความจำาเป็นของตำาแหน่งงาน	(Training	Needs	by	Position)	

ซึ่งครอบคลุมและสอดคล้องกับ	Competency	 หลักขององค์กร	 

ทัง้ในดา้น	General	Competency,	Functional	Competency	และ	

Managerial	Competency	ซึ่งบริษัทฯ	ได้จัดสรรให้พนักงานได้ 

เข้ารับการอบรมกบัวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ	อยา่งตอ่เน่ือง	 

เพื่อให้พนักงานได้นำาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำางาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 ในด้านทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา	 บริษัทฯ	 ยังคงให้

ความสำาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ	 เพื่อรองรับการ

เปลีย่นแปลงตา่งๆ	ทีเ่ข้ามาอยา่งรวดเร็ว	โดยมแีนวทางการพฒันา

แบบ	70:20:10	กล่าวคือ	มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงาน

ที่ทำา	(On-the-job	Experience)	70%	เรียนรู้จากผู้อื่นไม่ว่าจะเป็น

พี่เลี้ยงหรือหัวหน้างาน	(Mentoring/Coaching)	20%	และเรียนรู้ 

จากการฝึกอบรม	(Training)	10%	 สำาหรับการเรียนรู้จากการ 

ฝกึอบรม	ไดม้กีารปรับปรุงใหเ้กดิการเรยีนรู้ผา่นการลงมอืมากข้ึน	

(On-the-job	Training	Program)	โดยเน้นใหพ้นักงานไดรั้บความรู้ 

และทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน	 สอดคล้องกับหน้าที่ 

ทีต่อ้งปฏบิตัแิละเหมาะสมกบัระยะเวลาทีเ่รียนรู้จริง	ทัง้น้ี	ยงัมกีาร

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม	มีความทันสมัย	ทั้งในแง่ของ 

เทคโนโลยี	อุปกรณ์	วิธีการ	และทัศนคติของพนักงานในการเสริมสร้าง 

วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร	(Learning	Organization)	
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ซึ่งมีการนำารูปแบบการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง	(e-Learning)	 ซึ่ง

เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนให้พนักงาน 

เกิดการเรียนรู้ไดท้กุทีไ่มย่ดึตดิกบัเวลาและสถานที	่โดยมกีารเรียน

การสอนผา่นเวบ็	(Web	Base	Instruction)	การเรียนการสอนออนไลน์	 

(Online	Learning)	การเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต	(Internet	

Base	Instruction)	เป็นต้น

 สำาหรับการจัดอบรมในปี 2562 แบ่งหมวดได้ดังนี้

 1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ 

	 พนักงานทกุระดบัตัง้แตพ่นักงานเข้างานใหมจ่ะไดรั้บความรู้

และทกัษะทีเ่ปน็พืน้ฐานหลกัและจำาเปน็สำาหรับการปฏิบตังิาน	อาท	ิ

ความรู้ในธุรกิจประกันภัย	 ความรู้ในการบริหารจัดการ	 ความรู้

ในการเพิ่มและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	 อีกทั้งความรู้ 

และทักษะที่จำาเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อ 

ก้าวสู่ตำาแหน่งงานที่สูงขึ้นไป	ซึ่งในปี	2562	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการ 

ฝึกอบรมภายในบริษัทฯ	จำานวน	67	หลักสูตร

	 	 -	 หลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัย	 ได้มีการปรับปรุง

หลกัสตูรตา่งๆ	ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัการนำาไปใช้ไดจ้ริง	เนน้ให ้

พนักงานระดบัเจ้าหน้าทีถ่งึระดบัผูจ้ดัการในสายงานรับประกนัภยั

ไดรั้บความรู้ดา้นการประกนัภยั	โดยใช้วทิยากรพเิศษจากหน่วยงาน 

ตา่งๆ	ภายในบรษิทัฯ	เพื่อจดัการองคค์วามรูท้ี่มอียู่ภายในบรษิทัฯ

ให้คงอยู่	และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ	ต่อไป					

	 	 -	 หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ	 (BKI	 Signature	

Program)	บริษัทฯ	ได้สร้างรูปแบบของหลักสูตรด้านนี้ให้มีความ

แตกต่างตามแต่ละระดับของพนักงาน	 ซึ่งมีความสอดคล้องและ

เกีย่วข้องกนัเปน็ชุดความรู้	โดยเร่ิมตัง้แต่ตำาแหน่ง	Specialist	จนถงึ	

ผู้บริหารระดับกลาง	ดังนี้

	 	 Advance	 Management	 P rogram	 (AMP)	 

สำาหรับผู้บริหารระดับกลาง	

	 	 Leadership	 Management	 Program	 (LDP)	 

สำาหรับผู้บริหารระดับต้น	

	 	 Bu s i ne s s 	 Deve lopmen t 	 P rog ram	 (BDP )	 

สำาหรับ	Specialist	

	 	 -	 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้า

ในวิชาชีพ	 จัดให้กับระดับผู้บริหารระดับต้น	Specialist	 และ 

ผูจ้ดัการ	เพือ่ใหพ้นักงานพฒันาทกัษะเชิงพฤตกิรรมตามสมรรถนะ	

(Competency)	 โดยสามารถแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรม

ตามสมรรถนะได้อย่างเห็นผลสำาเร็จผ่านการใช้ความสามารถ 

ในการทำางานได้จริง	ตลอดทั้งเสริมสร้างความพร้อมที่ดีที่สุด	เพื่อ

เติบโตต่อไปในฐานะผู้บริหารต้นแบบขององค์กร	 และก่อให้เกิด

การทำางานที่ตอบสนองวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กร	 

ซึง่เปน็สว่นสำาคัญในการสร้างความสำาเร็จร่วมกบัองคก์รอยา่งยัง่ยนื

	 	 -	 หลักสูตรการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง	 (e-Learning)	 

ทีม่กีารจัดใหพ้นักงานไดอ้บรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์ปน็ปแีรก	โดย

มกีารจดัข้ึนทัง้หมด	5	หลกัสตูร	อาท	ิSupervisory	In	Competitive	

Age,	Superior	Services,	Effective	Communication,	Personal	

Productivity	 และหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความ

ม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ	 (Security	Awareness)	 จัดให้แก่

พนักงานระดับเจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้จัดการ	 เพื่อสนับสนุนให้

พนักงานเกิดการเรียนรู้แบบ	Self-Learning	 และมีทักษะ	Self-

Management	ตามแนวคิด	“BKI	ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ 

	 ซึง่เปน็รูปแบบหน่ึงทีบ่ริษทัฯ	สง่เสริมใหพ้นักงานไดม้โีอกาส 

ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ	ท่ีจำาเป็นกับสถาบันภายนอก	 

ท้ังในและต่างประเทศ	อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมอง 

ใหม่ๆ 	ใหแ้กพ่นักงานอกีดว้ย	โดยในป	ี2562	บริษัทฯ	ไดจ้ดัสง่พนักงาน 

ไปอบรมหลกัสตูรตา่งๆ	โดยแบง่เปน็ในประเทศ	จำานวน	310	หลกัสตูร	 

และต่างประเทศ	จำานวน	22	หลักสูตร	รวม	332	หลักสูตร

	 เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต	

บริษัทฯ	ยังคงจัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขาอย่างต่อเนื่อง	

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ในทุกๆ	 ด้าน 

ที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสาขา	 อีกทั้งยังได้ฝึก

ปฏิบัติงานจริง	 ณ	 สาขาต่างๆ	 เพื่อให้มีประสบการณ์ที่สามารถ

นำาไปใช้ได้จริงในอนาคต	 และยังคงมีการจัดให้มีการเรียนรู้โดย

เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน	

(Job	Rotation)	และการโอนย้ายหน้าที่งาน	(Job	Transfer)	เพื่อ

ใหพ้นักงานไดม้กีารเรียนรู้งานใหม่ๆ 	และพฒันาเสน้ทางสายอาชีพ

ของตนเองด้วย

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ

องคก์ร	โดยสง่เสริมใหพ้นักงานไดม้กีารถา่ยทอดองคค์วามรู้แตล่ะ

บุคคลภายในองค์กรและพนักงาน	ดังนี้

	 -	 กิจกรรม	Special	Knowledge	Transfer	 เป็นการเชิญ 

ผู้บริหารที่ใกล้เกษียณอายุการทำางาน	มาถ่ายทอดความรู้ที่ตนเอง

สั่งสมจากประสบการณ์อันยาวนานแก่พนักงาน			

	 -	 กิจกรรม	Tea	Time	Talk	Show	 เป็นการจัดกิจกรรม

ให้พนักงานที่ได้ไปอบรม/สัมมนา	 ณ	 ต่างประเทศ	 หรือผู้ที่มี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

ใหม่ๆ 	ใหแ้ก่พนักงานไดรั้บฟงั	ผา่นกจิกรรมพดูคยุแบบเปน็กนัเอง	

เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

	 -	 กิจกรรม	Knowledge	Plus	 ช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร 

เร่ืองตา่งๆ	ภายในบริษทัฯ	ใหแ้กพ่นักงานสายงานดา้นรับประกนัภยั	 

ให้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่	 เพื่อ

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	

	 สำาหรับในปี	2562	 บริษัทฯ	 ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการ 

ฝกึอบรมและพฒันาบคุลากรในรูปแบบตา่งๆ	โดยสรุปจำานวนกว่า 

16	ลา้นบาท	โดยมจีำานวนช่ัวโมงอบรมกวา่	8	วนัตอ่คน	เพือ่สะทอ้น

ให้เห็นว่าบริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงาน

เป็นบุคลากรคุณภาพ	เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป
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โครงสร้างการถือหุ้น

การกระจายการถือหุ้น
ณ	วันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล	คร้ังล่าสุดเม่ือวันท่ี	22	พฤศจิกายน	2562	มีรายละเอียดดังน้ี

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว:	1,064,700,000	บาท

ประเภทของหุ้น:	หุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ	วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22	พฤศจิกายน	2562

จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนรายที่ถือ % จำานวนหุ้น %

	 1	-	10,000 2,032 75.76 3,612,851 3.39

	 10,001	-	50,000 407 15.18 8,897,410 8.36

	 50,001	-	150,000 143 5.33 11,808,240 11.09

	 150,001	ขึ้นไป 100 3.73 82,151,499 77.16

2,682 100.00 106,470,000 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำานวนหุ้น

(ณ 22 พ.ย. 2562)
%

1.	 ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน) 10,613,194 9.97

2.		 HWIC	ASIA	FUND	A/C	CLASS	C 3,563,430 3.35

3.		 นายชัย	โสภณพนิช	* 3,425,026 3.22

4.		 NOMURA	SECURITIES	CO	LTD-CLIENT	A/C 3,376,000 3.17

5.		 มูลนิธิชิน	โสภณพนิช 3,370,934 3.17

6.		 บริษัท	ซี.อาร์.โฮลดิ้ง	จำากัด 3,332,934 3.13

7.		 AIOI	INSURANCE	CO.,	LTD. 2,989,599 2.81

8.		 นายชาญ	โสภณพนิช 2,884,377 2.71

9.		 นายเชิดชู	โสภณพนิช	** 2,604,017 2.45

10.		นายชาตรี	โสภณพนิช	*** 2,514,033 2.36

11.		นายนิติ	โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09

12.		บริษัท	กรุงเทพประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน) 2,095,840 1.97

สัญชาติผู้ถือหุ้น จำานวนรายที่ถือ จำานวนหุ้น

	 สัญชาติไทย 98.14% 83.98%

	 สัญชาติต่างด้าว 1.86% 16.02%
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รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ
ณ	วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 22	พฤศจิกายน	2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำานวนหุ้น

(ณ 22 พ.ย. 2562)
%

13.	 GLORY	HOPE	LIMITED 1,658,517 1.56

14.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.กรุงไทย	(มหาชน)	 1,589,203 1.49

15.	 กองทุนรวม	วายุภักษ์	หนึ่ง	โดย	บลจ.เอ็มเอฟซี	(มหาชน)	 1,589,203 1.49

16.	 บริษัท	ระบิลโฮลดิ้ง	จำากัด 1,406,071 1.32

17.	 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน	แสตนดาร์ด	โกรท 1,388,713 1.30

18.	 บริษัท	บางกอกรินเวสท์	จำากัด 1,282,100 1.20

19.	 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน	แสตนดาร์ด	สมอลแค็พ 1,276,700 1.20

20.	 บริษัท	ไทยรับประกันภัยต่อ	จำากัด	(มหาชน) 1,232,341 1.16

รายชื่อ 

(ณ 31 ธ.ค. 2562)

จำานวนหุ้น

(ณ 22 พ.ย. 2562)

จำานวนหุ้น

(ณ 23 พ.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลง

1.	 นายชัย	โสภณพนิช	* 3,425,026 3,425,026 -

2.	 นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช - - -

3.	 นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช - - -

4.	 นายช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์ - - -

5.	 นายสิงห์	ตังทัตสวัสดิ์ 153,600 153,600 -

6.	 นายสุวรรณ	แทนสถิตย์ - - -

7.	 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล - - -

8.	 นายวีระศักดิ์	สุตัณฑวิบูลย์ - - -

9.	 นางณินทิรา	โสภณพนิช	** 2,949 2,949 -

10.	 นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล	*** 59,600 44,547 15,053

11.	 นายยูกิฮิโกะ	อิชิคาวะ

	 (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562)

- - -

12.	 ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน 4,613 4,613 -

	 นายโทชิมิ	โคบายาชิ

	 (ลาออกมีผลเมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2562)

- - -

หมายเหตุ:	 นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	258	ดังต่อไปนี้

	 *	 คู่สมรส-นางนุชนารถ	โสภณพนิช	 จำานวน			665,746	หุ้น

	 **	 คู่สมรส-นายชาติศิริ	โสภณพนิช	 จำานวน					2,949	หุ้น

	 ***	 คู่สมรส-นางสุภรณ์	ธีรวณิชย์กุล		 จำานวน					5,600	หุ้น

หมายเหตุ:	 นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน	ตาม	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	258	ได้แก่

	 *	 คู่สมรส-นางนุชนารถ	โสภณพนิช	จำานวน	665,746	หุ้น

											**	 ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก

										 ***	 ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก
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รายชื่อ 

(ณ 31 ธ.ค. 2562)

จำานวนหุ้น 

(ณ 22 พ.ย. 2562)

จำานวนหุ้น 

(ณ 23 พ.ย. 2561)
เปลี่ยนแปลง

1.	 ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน 4,613 4,613 -

2.		 นายอานนท์	วังวสุ	*	(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่	1	มกราคม	2563)	 65,455 56,155 9,300

3.	 นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธุ์	** 69,409 69,409 -

4.	 นางศรีจิตรา	ประโมจนีย์ 15,560 6,560 9,000

5.	 นายจักรกริช	ชีวนันทพรชัย - - -

6.	 นางสาวปวีณา	จูชวน - - -

7.	 นายชวาล	โสภณพนิช	(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	22	มกราคม	2563) 438,181 438,181 -

8.	 นายสุชาติ	จิรายุวัฒน์	(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่	1	มกราคม	2563) - - -

9.	 นายอารีย์	วันแอเลาะ	(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่	1	มกราคม	2563) 3,395 3,395 -

10.	 นางสาวลสา	โสภณพนิช 487,625 481,225 6,400

11.	 หม่อมหลวงชลิตพงศ์	สนิทวงศ์ - - -

12.	 นายปิติพงษ์	ชาวชายโขง	(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562) - - -

13.	 นายสราวุฏฐ์	ดีสมบูรณ์	(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562) - - -

14.	 นายยิ่งยศ	แสงชัย	(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2562) - - -

15.	 นายวีระชัย	ศรีเพชระกุล	(ลาออกมีผลเมื่อวันที่	28	มกราคม	2563) - - -

รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร 
ณ	วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล	ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2562

หมายเหตุ:	 นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	มาตรา	258	ดังต่อไปนี้

				 *		คู่สมรส-นางธัญญพร	วังวสุ	 จำานวน	 15,015	หุ้น

	 **	คู่สมรส-นางวารุณี	อยู่คงพันธุ์	 จำานวน	 43,399	หุ้น	

หมายเหตุ:	*		การพิจารณาจ่ายเงินปันผล	(ครั้งสุดท้าย)	ประจำาปี	2562	จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	27/2563

(บาท/หุ้น)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สม่ำาเสมอ	 บริษัทฯ	 จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

ประมาณร้อยละ	50	 ของกำาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้	 และจ่ายเงินปันผลปีละ	4	 ครั้ง	(รายไตรมาส)	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 จะพิจารณา 

การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป	

สำาหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง	5	ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ	เป็นดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่/ปี

เงินปันผล

ประจำาปี

เงินปันผล
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

	 23/2559 2558 2.75 2.75 2.75 3.75 12.00

	 24/2560 2559 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

	 25/2561 2560 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

	 26/2562 2561 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

	 27/2563 2562 3.00 3.00 3.00 5.00*    14.00 *
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การกำากับดูแลกิจการ

1. นโยบายกำากับดูแลกิจการ 
	 คณะกรรมการบริษัท	กรุงเทพประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	

ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	โดยยึดหลัก 

ความโปร่งใส	ถูกต้อง	และเป็นธรรม	เป็นปัจจัยสำาคัญในการเสริมสร้าง 

องค์กรให้มีประสิทธิภาพ	และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

กอ่ใหเ้กิดผลประโยชน์สงูสดุตอ่ผูมี้สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย	จงึไดก้ำาหนด 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 เพื่อให้ 

คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ	ยึดมั่น 

และถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร	 อันจะส่งผลให้ธุรกิจของ 

บริษัทฯ	 มีระบบบริหารจัดการเป็นมาตรฐาน	 เป็นธรรม	 โปร่งใส	

สามารถสร้างผลตอบแทน	 และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น	

รวมถึงสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 สนับสนุนและ 

ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	ให้เติบโตอย่างย่ังยืน

 หมวดสทิธิของผูถ้อืหุน้	บริษทัฯ	ตระหนักและใหค้วามสำาคญั

ถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น	 มีนโยบายสนับสนุนสิทธิข้ันพื้นฐานของ 

ผูถ้อืหุน้	ได้แก่	การซ้ือขายหรือโอนหุ้น	การมีส่วนแบ่งในกำาไรของกิจการ

การได้รับขา่วสาร	ข้อมลูของกจิการอยา่งเพยีงพอ	การเข้าร่วมประชุม 

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 เพ่ือแต่งต้ังหรือถอดถอน 

กรรมการ	แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี	และเร่ืองทีม่ผีลกระทบตอ่บริษทัฯ	เช่น

การจดัสรรเงินปันผล	การกำาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ

บริคณห์สนธิ	 การลดทุนหรือเพ่ิมทุน	 และการอนุมัติรายการพิเศษ 

การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูล 

ท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลา

อันควร	 มีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำาถาม 

ล่วงหน้า	มีโอกาสเสนอวาระการประชุม	และมีสิทธิมอบฉันทะให้

ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

 หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทฯ	

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและ

เป็นธรรม	 ได้แก่	 นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการลว่งหน้าใน

เวลาอันสมควร	การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุม

ด้วยตนเอง	 สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมา

ประชุมและออกเสยีงลงมตแิทน	และเปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อย

สามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมลว่งหน้ากอ่นวนัประชุมผูถ้อืหุน้	

การกำาหนดมาตรการปอ้งกันกรณีทีก่รรมการและผูบ้ริหารใช้ข้อมูล 

ภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ	 

การกำาหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง	

 หมวดการคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	 บริษัทฯ	

กำาหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ลูกค้า	พนักงาน	

คู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	หรือนักลงทุน	 เจ้าหนี้	 ชุมชน	สังคม	หรือภาครัฐ	

รวมถึงคู่แข่ง	 โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย

หรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	 การมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม

ผลการดำาเนินงานของบริษทัฯ	การเปดิเผยข้อมลูสำาคญัทีเ่กีย่วข้อง 

ให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ	เพ่ือให้สามารถทำาหน้าท่ีในการมีส่วนร่วม 

ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมโดยเฉพาะเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ

โดยตรง	เพือ่ใหผู้เ้กีย่วขอ้งมัน่ใจวา่	การประกอบธุรกจิของบริษัทฯ	

ได้คำานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน	 การกำาหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทาง

ปัญญาหรือลิขสิทธิ์	 นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ

การแจ้งเบาะแสในการกระทำาผิด	 และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้ง

เบาะแส	 รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ	 ติชม	

หรือร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทฯ	

 หมวดการเปดิเผยข้อมลูและความโปร่งใส	บริษทัฯ	มนีโยบาย

ในการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศที่สำาคญัเกีย่วกบับรษิทัฯ	ทั้งขอ้มูล 

ทางการเงินและข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน 

ทันเวลา	 โปร่งใส	 ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้

รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน	 ข้อมูลสำาคัญที่บริษัทฯ	 ต้องเปิดเผย	

ไดแ้ก	่วสิยัทศัน์และพนัธกจิ	ลกัษณะการประกอบธรุกจิของบริษทัฯ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น	 คณะกรรมการและผู้บริหาร	 กฎบัตรหรือ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อย	

งบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงาน	

โครงสร้างองค์กร	จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการและพนักงานของ 

บริษทัฯ	นโยบายดา้นต่างๆ	และการจดัใหม้นีกัลงทนุสมัพนัธ์	เพือ่

สื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	

รวมถงึผูรั้บผดิชอบเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารการดำาเนินงานตลอดจน

ผลประกอบการของบริษัทฯ	สู่สาธารณะ	ผ่านทางสื่อต่างๆ	และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	

 หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	บริษัทฯ	มีการกำาหนด 

คุณสมบัติกรรมการ	กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ	โดย 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบด้วย	กรรมการท่ีมีวิสัยทัศน์	ภาวะผู้นำา 

มีความรู้ความเชี่ยวชาญ	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 ความสามารถ 

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 กำาหนดโครงสร้างของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะกรรมการชุดย่อย	บทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบ	และกระบวนการทำางาน

	 สำาหรับรายละเอียดนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.bangkokinsurance.com
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2. คณะกรรมการชุดย่อย
			 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ	ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 

เฉพาะเรื่อง	2	กลุ่มหลัก	ได้แก่	

			 1.	คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	แบ่งเป็น	5	คณะ	ประกอบด้วย	คณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการลงทุน	และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 2.	คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึง่รายงานตรงตอ่คณะผูบ้ริหาร	

แบ่งเป็น	7	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์	และสินไหมทดแทน	คณะกรรมการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดลอ้มในการทำางาน	คณะกรรมการบริหารดา้นความ

มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ	คณะกรรมการพจิารณาเร่ืองร้องเรียนที่

มีความยุง่ยากซบัซอ้นหรือมีคา่เสยีหายมูลคา่สงู	และคณะกรรมการ 

จัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

 1. คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ 

บริษัทฯ

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษทัฯ	ชุดตา่งๆ	จำานวน	5	คณะ	

ไดแ้ก	่คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

และสรรหา	คณะกรรมการธรรมาภบิาล	คณะกรรมการลงทนุ	และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 โดยแต่งตั้งกรรมการและ/หรือ 

ผูบ้ริหาร	แตไ่มร่วมประธานกรรมการ	เปน็คณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 

เพือ่ช่วยกลัน่กรองงานสำาคญัใหเ้ปน็ไปอยา่งรอบคอบ	และสอดคลอ้ง 

กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 และกฎเกณฑ์การ

กำากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยมีองค์ประกอบและขอบเขต

ความรับผิดชอบดังนี้	 	

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2562)	

ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ	ซึง่เปน็กรรมการอสิระจำานวน	3	ทา่น 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้	

	 	 1.	นายกองเอก	เปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช 

	 	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 2.	นางสาวพจนีย์	ธนวรานิช 

	 	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 	 3.	นายช.นันท์	เพ็ชญไพศิษฏ์ 

	 	 	 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ	ความรู้	ความเข้าใจ	

และมปีระสบการณ์การทำางานดา้นบญัชีและการเงนิทีเ่ปน็ทีย่อมรับ 

และกรรมการตรวจสอบท้ัง	3	ท่าน	มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

ที่จะทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินของ 

บริษัทฯ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

		 กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

	 1.	สอบทานใหบ้ริษทัฯ	มรีายงานทางการเงนิทีม่คีวามสมบรูณ์ 

ถูกต้อง	เชื่อถือได้	มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญโดยครบถ้วน	และ

เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

	 2.	สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุม

ภายใน	(Internal	Control)	ระบบการตรวจสอบภายใน	(Internal		

Audit)	และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม	มีประสิทธิผล	

และรัดกมุตามกรอบทีไ่ดรั้บการยอมรับเปน็มาตรฐานสากล	รวมถงึ 

กำาหนดอำานาจหน้าที่	 ความรับผิดชอบ	 และความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแตง่ตัง้	โยกยา้ย	เลกิจา้งผูบ้งัคับบญัชาสงูสดุของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน

	 3.	สอบทานใหบ้ริษทัฯ	ปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพยฯ์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์	กฎหมาย

วา่ดว้ยการประกันวนิาศภัย	ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 4.	พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 เลิกจ้าง	 บุคคลซึ่งมี

ความเปน็อสิระเพือ่ทำาหน้าทีเ่ปน็ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ	และเสนอ 

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี 

โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

	 6.	ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข

ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร	ในกรณีที่คณะ

กรรมการตรวจสอบพบหรือมข้ีอสงสยัวา่	มรีายการหรือการกระทำา	

ดังต่อไปนี้

	 (ก)	รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 (ข)	การทจุริต	มสีิง่ผดิปกต	ิหรือมคีวามบกพร่องทีส่ำาคญั

ในระบบควบคุมภายใน

	 (ค)	การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 7.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย

ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และตอ้งประกอบดว้ยข้อมลู

อย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นที่ 

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ																													
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	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม

ภายในของบริษัทฯ

	 (ค)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์	ข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์	

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์

	 (ฉ)	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ 

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน																													

	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)

		 (ซ)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 8.	 สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บริษทัฯ	มรีะบบตา่งๆ	ในการต่อตา้นการ

คอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

	 9.	ปฏบิตักิารอืน่ๆ	ตามทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ	มอบหมาย	

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

	 กำาหนดไว้อย่างน้อย	4	ครั้งต่อปี

 1.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	(ณ	 วันที่	

31	ธันวาคม	2562)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	จำานวน	4	ท่าน	 

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

	 	 1.	 นายสิงห์	ตังทัตสวัสด์ิ 

	 	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

	 	 	 กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

	 	 2.	 นายสุวรรณ	แทนสถิตย์	 

	 	 	 กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 	 และสรรหา

	 	 3.	 หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ	ดิศกุล	 

	 	 	 กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 	 และสรรหา

	 	 4.	 นายวีระศักด์ิ	สุตัณฑวิบูลย์ 

	 	 	 กรรมการอิสระและกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

	 	 	 และสรรหา

	 กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่	 คณะกรรมการกำาหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา	 จะทำาหน้าที่พิจารณาทบทวนคุณสมบัติ

ของกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อกำาหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของ

กรรมการใหม	่เพือ่สร้างความเข้มแข็งใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

และสรรหา

		 กรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการดำารง

ตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

 ขอบเขตอำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน

และสรรหา

		 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 มีขอบเขต

อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 1.	ดแูลสดัสว่น	จำานวน	และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

ให้เหมาะสมกับองค์กร

	 2.	สรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการในกรณีที่ครบวาระ	 

ลาออก	หรอืกรณอีื่นๆ	และนำาเสนอตอ่ผู้ถอืหุ้นหรอืคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง	 แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของ 

บริษัทฯ

	 3.	พจิารณาสรรหาบคุคลเพือ่ทดแทนประธานคณะผูบ้ริหาร

และผู้อำานวยการใหญ่	ในกรณีที่ครบวาระ	ลาออก	หรือกรณีอื่นๆ	

และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

	 4.	ดูแลและกำาหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 

อ่ืนๆ	ของคณะกรรมการ	ประธานคณะผู้บริหาร	และผู้อำานวยการใหญ่ 

ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

	 5.	ดแูลใหม้แีผนสบืทอดตำาแหนง่ประธานคณะผูบ้ริหารและ

ผู้อำานวยการใหญ่

 การประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา   

			 เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำาเป็น	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า	 

1	ครั้งต่อปี

 1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	(ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2562)	 

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ	จำานวน		3	ท่าน	ซ่ึงประธานคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและกรรมการอีก	1	ท่าน	เป็นกรรมการอิสระ	โดยมี

รายนามดังต่อไปนี้

	 1.	นายวีระศักด์ิ	สุตัณฑวิบูลย์		  

	 	 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ 

	 	 ธรรมาภิบาล

	 2.	นางณินทิรา	โสภณพนิช 

	 	 กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล

	 3.	นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล 

	 	 กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

	 กรรมการธรรมาภบิาลมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	3	ปี

161



 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	มีขอบเขตอำานาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี

	 1.	 พิจารณากำาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการ

กำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทัฯ	ใหเ้ปน็ไปตามหลกัการกำากบัดแูล

กิจการที่ดีอย่างเหมาะสม

	 2.	 พิจารณากำาหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อกำาหนดที่ 

เก่ียวกับจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีแก่กรรมการ	 

ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทฯ

	 3.	 ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ	อย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม

	 4.	รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เก่ียวกับ 

การกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบริษทัฯ	พร้อมความเหน็ในแนวปฏิบตัิ

และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม	

 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล   

	 เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจำาเป็น	 แต่ต้องไม่น้อยกว่า 

1	ครั้งต่อปี

 1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

	 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	(ณ	วนัที	่31	ธันวาคม	2562)	

ประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหาร	จำานวน	5	ทา่น	โดยมีรายนาม

ดังต่อไปนี้

 ประธาน

	 1.	ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน	 	  

	 	 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

 รองประธาน 

		 2.	นายสุพัฒน์	อยู่คงพันธุ์	 	  

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

 กรรมการ    

	 3.	นายอานนท์	วังวสุ	 	  

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

	 4.	นางศรีจิตรา	ประโมจนีย์ 

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

	 5.	นายโสรัตน์	วงศ์อนันต์กิจ	 	  

	 	 รองผู้อำานวยการ	ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

	 กรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความ

เข้าใจเก่ียวกับความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 กรรมการบริหารความเสีย่งมวีาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 

2	ปี

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

	 1.	กำาหนดและพจิารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสีย่ง	

นโยบายการบรหิารความเสี่ยง	และขอบเขตการบรหิารความเสีย่ง	

ใหค้รอบคลมุความเสีย่งประเภทตา่งๆ	ทีส่ำาคญั	ซึง่อาจสง่ผลกระทบ 

ต่อรายได้	เงินกองทุน	ชื่อเสียง	หรือการดำารงอยู่ของบริษัทฯ	

	 2.	กำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการ

บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการ

ดำาเนินธุรกิจ	

	 3.	ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง

รวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ													

	 4.	จดัใหม้กีารประชุมเพือ่ตดิตามสถานะความเสีย่ง	รวมถงึ 

ความคืบหน้าในการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะใน 

สิ่งที่ต้องดำาเนินการปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ 

การบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ 

ทีก่ำาหนด	และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ	รับทราบอยา่งน้อย 

ไตรมาสละ	1	ครั้ง	

	 5.	สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานบริหารจัดการ

ความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   

	 อย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง		

 1.5 คณะกรรมการลงทุน

	 คณะกรรมการลงทุน	(ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2562)	ประกอบ

ด้วยกรรมการและผู้บริหาร	จำานวน	5	ท่าน	โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี

 ประธาน    

	 1.	นายชัย	โสภณพนิช 

	 	 ประธานกรรมการ

 กรรมการ

	 2.	นายพนัส	ธีรวณิชย์กุล 

	 	 กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

	 3.	ดร.อภิสิทธิ์	อนันตนาถรัตน 

	 	 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

	 4.	นางศรีจิตรา	ประโมจนีย์	  

	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

	 	 กรรมการและเลขานุการ		

	 5.	นายเอกมล	อังค์วัฒนะ	  

	 	 รองผู้อำานวยการ	สำานักการลงทุน 

	 กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู้ท่ีมีความรู้	ความเช่ียวชาญและ 

ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน	การบริหารความเสี่ยง	

หรือการวเิคราะหห์ลกัทรัพยก์ำาหนดนโยบายการลงทนุและนโยบาย

การประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม	

 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการลงทุน

			 กรรมการลงทุนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี

 ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

	 1.	กำาหนดนโยบายการลงทนุและนโยบายการประกอบธุรกจิ

อืน่ทีเ่หมาะสม	ยดืหยุน่ไดต้ามสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยคำานึงถงึ 

ความเสีย่งและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	นำาเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ

เพื่อพิจารณาอนุมัติ
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	 2.	พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกฎระเบยีบ	วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบั

การลงทุนของบริษัทฯ

	 3.	พจิารณาและอนุมตักิารลงทนุในวงเงนิเกนิกวา่	500	ลา้น

บาทต่อคร้ัง	 แต่ไม่เกินกว่า	800	 ล้านบาทต่อคร้ัง	 และหากเกิน

กว่า	800	ล้านบาทต่อครั้ง	ให้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อ

พิจารณาอนุมัติต่อไป

	 4.	กำากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ

	 5.	สอบทานและปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนเพ่ือให้เหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

	 6.	ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลการประกอบธุรกิจอ่ืนอีกหน้าท่ีหน่ึง	โดย 

กำาหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบในลักษณะเดียวกันกับคณะกรรมการ

ลงทุน

 การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

	 อย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง

 2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ืองซ่ึงรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร 

	 คณะผูบ้ริหารไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึง่รายงาน

ตรงต่อคณะผู้บริหาร	 แบ่งเป็น	7	 คณะ	 ได้แก่	 คณะกรรมการ

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	 คณะกรรมการประกันภัย/ผลิตภัณฑ์	

และสินไหมทดแทน	 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 

การทำางาน	คณะกรรมการบริหารด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ 

คณะกรรมการพจิารณาเร่ืองร้องเรียนทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นหรือ

มีค่าเสียหายมูลค่าสูง	และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหาร

อาคาร	โดยแต่งตั้งผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลั่นกรองเรื่อง

สำาคัญเพื่อให้การดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัทฯ	เป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่กำากับดูแลธุรกิจประกัน

วินาศภัย	และมีการดำาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ละคณะมี

องค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

 2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

	 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจากหน่วยงานตา่งๆ	อยา่งน้อย	7	ทา่น	

มีวาระ	2	ปี	และจะต้องประชุมอย่างน้อย	1	เดือนต่อครั้ง	โดยมี

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 1.	กำากับดูแลและสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 

สง่เสริมวฒันธรรมของบริษทัฯ	ใหเ้กดิข้ึนในองคก์รอยา่งยัง่ยนื	เช่น	

BKI	Spirit	(Cool,	Agile,	Friendly)	วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว

	 	 2.		กำากบัดแูลและสนับสนุนการดำาเนินกจิกรรมดา้นการ

พฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มภายใตแ้นวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

(Sustainable	Development)	โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 

เพ่ือให้ทำางานเช่ือมโยงกันและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาสังคม 

และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

	 	 3.	พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ที่

สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 	 4.	พจิารณากจิกรรมหรือโครงการใหม่ๆ	ทีม่ผีลกระทบ 

ตอ่การพฒันาองคก์รเพือ่ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงและเตบิโตอยา่ง

ยั่งยืนของบริษัทฯ

	 	 5.	 กำาหนดทิศทางการทำาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำางานและแผนพัฒนาพนักงานให้มีความสอดคล้องกับแผนและ

กลยุทธ์ของบริษัทฯ	พร้อมทั้งให้ความเห็นในการนำาเสนอแผนงาน

ของหน่วยงานต่างๆ	

	 	 6.	 พิจารณานำาเสนอการนำาบริษัทฯ	 เข้าร่วมประกวด

รางวัลต่างๆ	 ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดข้ึน	 และ

ควบคุมให้สำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์

	 	 7.	 รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะผู้บริหารของ 

บริษัทฯ	อย่างน้อย	6	เดือนต่อครั้ง

 2.2  คณะกรรมการประกนัภยั/ผลติภณัฑ ์และสนิไหมทดแทน 

 ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีมีความรู้	ความชำานาญ	และความเข้าใจ 

เกีย่วกับการรับประกนัภัย	และการพจิารณาความเสีย่งภยัในแตล่ะ

ประเภท	รวมถงึการประกนัภัยตอ่	อยา่งน้อย	3	ทา่น	มีวาระ	2	ป	ีและ 

จะต้องประชุมอยา่งน้อย	3	เดอืนตอ่คร้ัง	โดยมขีอบเขตอำานาจหนา้ที ่

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 กำาหนดนโยบายการรับประกันภัย	 นโยบายการ

จัดสรรการประกันภัยต่อ	 โดยคำานึงถึงดุลยภาพของคู่สัญญา

ประกันภัยต่อ	 การจัดการค่าสินไหมทดแทนที่เหมาะสมยืดหยุ่น

ตามสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป	โดยคำานึงถงึความเสีย่งและกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาเสนอต่อคณะผู้บริหาร

	 	 2.	 พิจารณาและอนุมัติแนวทางการกำาหนดอัตราเบี้ย

ประกันภัย

	 	 3.	 สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันภัย	

การเอาประกันภัยต่อ	 และการจัดการค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

	 	 4.	 กำาหนดนโยบาย	แผนธุรกิจ	และกลยุทธ์ท่ีให้ความสำาคัญ 

ในการสร้างและการถ่ายทอดวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่าง

เปน็ธรรม	เปน็ลายลกัษณ์อกัษร	พร้อมทัง้มกีารสือ่สารและถา่ยทอด

วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึงทุกส่วนงาน	

และบคุลากรทีเ่กีย่วข้องกบัการใหบ้ริการลกูคา้	ซึง่รวมถงึผูเ้สนอขาย 

กรมธรรม์ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ

	 	 5.	 ควบคุม	 ดูแลคุณภาพการให้บริการอย่างเป็นธรรม	

เปน็ระบบ	และเปน็ไปในทศิทางเดยีวกนั	ทนัตอ่เหตกุารณ์	ประเมนิ

ภาพรวมและความเสีย่งของธุรกจิไดค้รบถว้น	สามารถวดัผลสำาเร็จ

วิเคราะห์จุดท่ีมีปัญหา	แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

	 	 6.	พจิารณา	กำากบัดแูล	การกำาหนดแบบ	ข้อความและ

การพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ	ตลอดจนการกำาหนด 

อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีนำาเสนอขายให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ 

โดยมีการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
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	 	 7.	 พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ	 วิธีปฏิบัติ 

เกีย่วกบัการรับประกนัภยั	การเอาประกนัภัยตอ่	และการพจิารณา

ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ

	 	 8.	 พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอำานาจในการรับประกันภัย 

และค่าสินไหมทดแทน

 2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 ประกอบด้วยผู้บริหารท่ีมีความรู้	ความชำานาญ	และความเข้าใจ 

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงาน	อยา่งน้อย	5	ทา่น	มวีาระ	

2	ปี	และจะต้องประชุมอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	โดยมีขอบเขต

อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 1.	กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการปฏบิตังิานและสนับสนุนกลยทุธ์ของบริษทัฯ

	 	 2.	พจิารณาอนุมตัแิผนงานหรือโครงการใหมท่ีเ่ก่ียวข้อง

กับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

	 	 3.	พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการในหลักการ 

รวมถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 4.	พจิารณาอนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้งงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

	 	 5.	ติดตามผลสำาเร็จของการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไปใช้ในโครงการหรือแผนงานต่างๆ

	 	 6.	ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการนำาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิัตงิานหากไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงค์

 2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการทำางาน 

	 ประกอบดว้ยผูแ้ทนนายจา้ง	1	ทา่น	ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 

5	ทา่น	และผูแ้ทนลกูจา้งระดบัปฏบิตักิาร	6	ทา่น	เปน็กรรมการ	มวีาระ 

	2	ป	ีประชุมอย่างน้อย	2	เดอืนตอ่คร้ัง	โดยมขีอบเขตอำานาจหน้าที ่

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	 สำารวจด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ 

สภาพแวดล้อมในการทำางานอย่างน้อย	1	เดือนต่อครั้ง	

	 	 2.	รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง

ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย 

ในการทำางานและ/หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการทำางานเพือ่ 

ความปลอดภัยในการทำางานของลูกจ้าง	ผู้รับเหมา	และบุคคลภายนอก 

ที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ

ต่อนายจ้าง

		 	 3.	ส่งเสริม	 สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามยั	และสภาพแวดลอ้มในการทำางานของสถานประกอบ

กิจการ

	 	 4.	 กำาหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย	 มาตรฐาน

ความปลอดภัยในการทำางานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อ

นายจ้าง

	 	 5.	จัดทำานโยบาย	 แผนงานประจำาปี	 โครงการ	 หรือ

กิจกรรมด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานเพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ	การประสบอันตราย	

หรือการเจ็บป่วยอันเน่ืองจากการทำางาน	 หรือความไม่ปลอดภัย 

ในการทำางานเสนอต่อนายจ้าง	

	 	 6.	จัดทำาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	รวมถึง 

การอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย 

ของลูกจ้าง	หัวหน้างาน	ผู้บริหาร	นายจ้าง	และบุคลากรทุกระดับ

เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

	 	 7.	ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

	 	 8.	รายงานผลการปฏบิตังิานประจำาป	ีรวมทัง้ระบปุญัหา	

อุปสรรค	 และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ 

เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ	1	ปี	เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

	 	 9.	 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	

และสภาพแวดล้อมในการทำางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

	 	 10.	 กำากับดูแลให้มีการดำาเนินกิจกรรม	5ส	 อย่างมี

ประสทิธภิาพ	รวมไปถงึการสง่เสริมพฒันาและรักษามาตรฐาน	5ส	

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

	 	 11.			รายงานผลการดำาเนินงานตอ่คณะผูบ้ริหาร	อยา่งน้อย	 

2	ครั้งต่อปี

 2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ 

	 ประกอบด้วย	ผู้บริหารท่ีมีความรู้	ความชำานาญ	และความเข้าใจ 

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร	อย่างน้อย	3	ท่าน	มีวาระ	

2	ปี	และจะต้องประชุมอย่างน้อย	2	เดือนต่อครั้ง	โดยมีขอบเขต

อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 1.	กำาหนดนโยบาย	วตัถปุระสงค	์โครงสร้าง	และหน้าที่

ความรับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

	 	 2.	 ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความสำาคัญของการบรรลุ

วัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	 การปฏิบัติ

ตามนโยบายและกฎหมาย	รวมถงึความจำาเปน็ในการปรับปรุงและ

พฒันาดา้นความมัน่คงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอยา่งตอ่เน่ือง

	 	 3.	 สนับสนุนทรัพยากรสำาหรับการจดัตัง้ระบบ	การใช้งาน 

และบริหารจดัการ	การตรวจสอบและทบทวน	การบำารุงรักษา	และ

การปรับปรุงระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

	 	 4.	รายงานผลการดำาเนินงานตอ่คณะผูบ้ริหารอยา่งน้อย 

ปีละ	2	ครั้ง

 2.6 คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง

	 ประกอบดว้ยผูบ้ริหารทีม่อีำานาจตดัสนิใจช้ีขาดเร่ืองร้องเรียน 

ผู้รับผิดชอบหน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน	หน่วยงานรับประกันภัย 
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หน่วยงานกฎหมาย	 และหน่วยงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

อย่างน้อย	5	 ท่าน	 มีวาระ	2	 ปีและจะต้องประชุมอย่างน้อย 

1	ครั้งต่อปี	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่พิจารณาและตัดสินชี้ขาด

เร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน	 หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง

ตั้งแต่	50	ล้านบาท	โดยพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน	

30	วัน	นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน	หรือเอกสารเพิ่มเติม	(ถ้ามี)

 2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

	 ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย	3	ท่าน	มีวาระ	2	ปี	และจะ

ต้องประชุมอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง	โดยมีขอบเขตอำานาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

	 	 1.	กำาหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการจดัซือ้จดัจา้งงาน

บริหารอาคารในภาพรวม	พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

	 	 2.	พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการในหลักการ	 

รวมถึงงบประมาณท่ีเก่ียวข้องกับงานบริหารอาคาร	พร้อมท้ังติดตาม 

ผลสำาเร็จของแผนและโครงการต่างๆ

	 	 3.	พจิารณาอนมัุตคิา่ใช้จา่ยทัว่ไปและคา่ใช้จา่ยสำาหรับ

งานที่มีลักษณะเฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจำาตาม

กำาหนดเวลาในวงเงินเกิน	5	แสนบาทขึ้นไป

	 	 4.	พิจารณาอนุมัติกำาหนดราคาให้เช่าอาคารสำานักงาน	

และการลงทุนที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

กำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา	เปน็ผูรั้บผดิชอบในการดแูลสดัสว่น 

จำานวน	และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบรษิทัฯ	ใหเ้หมาะสมกับ 

องคก์ร	โดยทำาหน้าทีพ่จิารณาสรรหาบคุคลทีมี่ความรู้ความสามารถ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือทดแทนกรรมการ	ประธานคณะผู้บริหาร 

และผู้อำานวยการใหญ่	ในกรณีท่ีครบวาระ	ลาออก	หรือกรณีอ่ืนๆ	พร้อม 

เสนอช่ือบคุคลดงักลา่วใหผู้ถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการพจิารณาเพือ่

อนุมตัแิตง่ตัง้	แลว้แตก่รณี	ทัง้น้ี	ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าทีต่ามที่

กำาหนดไวใ้นหวัข้อ	“คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา” 

โดยมีการกำาหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อ

คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	 รวมถึงการกำาหนดสิทธิ

ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ	ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและ 

กรรมการอิสระ

 1.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 กรรมการที่มีความรู้	

ความเชี่ยวชาญ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้าน	ทักษะ

ที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	 โดยไม่จำากัดเพศ	 รวมถึง

มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	

และลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 พร้อมที่จะแสดงความ

คิดเห็นโดยอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ	โดยคำานึง

ถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มี 

ส่วนได้เสีย	 สามารถอุทิศเวลาและความพยายามให้กับการเป็น

กรรมการบริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่

  1.1.1	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

	 	 กรรมการอิสระ	 นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของ 

การเป็นกรรมการบริษัทฯ	แล้ว	กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ

เพิ่มเติม	ดังนี้

	 	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	

นิตบิคุคลทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รือผูม้อีำานาจควบคมุของบริษัทฯ	

ทั้งนี้	ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 	 2.	ไมม่สีว่นร่วมในการบริหารงาน	รวมทัง้ไมเ่ปน็ลกูจา้ง	

พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำา	 หรือเป็นผู้มีอำานาจ

ควบคุม	 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	 ปี	 ก่อนได้รับการแต่งตั้ง	 ทั้งน้ี

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เคยเป็นข้าราชการ	หรือ

ที่ปรึกษาของส่วนราชการ	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ

	 	 3.	ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน 

ในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบตุร	รวมทัง้คูส่มรส 

ของบุตรของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 	 4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่า

รายการตั้งแต่ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	หรือตั้งแต่	20	

ล้านบาทขึ้นไป	แล้วแต่จำานวนใดจะต่ำากว่ากับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	

บริษทัยอ่ย	บริษทัร่วม	ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูม้อีำานาจควบคมุของ 

บริษทัฯ	รวมทัง้ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รือผูม้อีำานาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	

บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อำานาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

	 	 5.	ไมเ่ปน็หรือเคยเปน็ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ	บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย	บริษทัร่วม	นิตบิคุคลทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รือผูม้อีำานาจ 

ควบคมุของบริษทัฯ	และไมเ่ปน็ผูถื้อหุน้รายใหญ	่ผูม้อีำานาจควบคมุ	

หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

บริษทัใหญ่	บริษทัยอ่ย	บริษทัร่วม	นิตบิคุคลทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน้่อยกวา่	2	ปกีอ่นไดรั้บการแตง่ตัง้

	 	 6.	ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	เช่น

ที่ปรึกษากฎหมาย	ที่ปรึกษาทางการเงิน	ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน	

เป็นต้น	ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	ล้านบาทต่อปี	จากบริษัทฯ	
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บริษทัใหญ	่บริษทัยอ่ย	บริษทัร่วม	นิตบิคุคลทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่

หรือผู้มีอำานาจควบคุม	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจ

ควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี	ก่อน

ได้รับการแต่งตั้ง

	 	 7.	ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ข้ึนเพือ่เปน็ตวัแทน

ของกรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

	 	 8.	ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	หรือ

ไมเ่ปน็หุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น	หรือเปน็กรรมการทีม่สีว่นร่วม

บริหารงาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำา	หรือ 

ถือหุ้นร้อยละ	1	 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ 

บริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน	และเป็นการ

แข่งขันที่มีนัยกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

	 	 9.	ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระ

 1.1.2	คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

	 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 1.	มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ

	 	 2.	ไมเ่ปน็กรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ	 

ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัท

ย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ

	 	 3.	ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 หรือ

บริษัทย่อยลำาดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

	 	 4.	กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	ท่าน	มีความรู้และ 

ประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือ 

ของงบการเงินได้

	 	 5.	 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่าง 

เพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

      1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

	 ในการแตง่ตัง้กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่อกจากตำาแหน่ง 

เม่ือครบวาระ	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอ 

รายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 เพื่อพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง	 ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ืออนุมัติแต่งต้ัง	ซ่ึงจะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากท่ีประชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีหรือที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ 

ออกเสยีง	ทัง้นี	้บริษทัฯ	ไดก้ำาหนดกรอบในการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

ไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	ดังนี้

	 	 1.	คณะกรรมการของบริษทัฯ	มจีำานวนไมน้่อยกว่า	5	คน	

และกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

	 	 2.	กรรมการไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

	 	 3.	การเลอืกตัง้กรรมการ	ใหก้ระทำาโดยทีป่ระชุมผูถื้อหุน้	

โดยการลงคะแนนเสียง	1	หุ้นต่อ	1	เสียง	การออกเสียงลงคะแนน

ให้ใช้เสียงข้างมาก	 หากคะแนนเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็น 

ผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 	 4. 	ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง	ใหก้รรมการออก 

จากตำาแหน่ง	1	 ใน	3	และกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับ

เลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

	 	 5.	ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้	อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจาก 

ตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้	ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า

3	 ใน	4	 ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและ

มีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 	 สำาหรับการแตง่ต้ังกรรมการทดแทนตำาแหน่งกรรมการที่

วา่งลงในกรณีอืน่ทีไ่มใ่ช่เนือ่งมาจากการครบวาระ	ตอ้งไดรั้บอนมุติั 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่า	

3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่เหลืออยู่	ทั้งนี้	บุคคลที่เข้ามาเป็น

กรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำารงตำาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่

เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

  สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

	 	 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย	โดยมุ่งหวัง 

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 บริษัทฯ	 จึงได้ 

เปดิโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิเสนอช่ือบคุคลทีม่คีวามรู้	ความสามารถ 

และมีคุณสมบัติเหมาะสม	เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่	1	 ตุลาคม	 ถึง	31	 ธันวาคมของทุกปี	 ซึ่ง

บริษัทฯ	 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

www.bangkokinsurance.com	โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การเสนอช่ือ 

บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เปน็กรรมการลว่งหน้า	พร้อมทัง้ 

แบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ด้วย

 2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

	 ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอำานาจจากคณะกรรมการ 

บริษทัฯ	ใหเ้ปน็ผูพ้จิารณาบรรจแุละแตง่ตัง้บคุคลทีม่คีวามรู้	ความ

สามารถ	 และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าดำารง

ตำาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เพื่อปฏิบัติหน้าที่และ

ดำาเนินกจิการงานของบริษทัฯ	ใหบ้รรลเุปา้หมายและวตัถุประสงค์

ที่กำาหนดไว้ได้	 โดยดำาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ

บริหารทรัพยากรบุคคล	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

ทราบ
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 ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้

บริการทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

	 ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของ 

บริษัทฯ	ทำาให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 

และความเป็นอิสระอย่างแท้จริง	 ทั้งยังมิได้ดำารงตำาแหน่งเป็น

กรรมการอิสระของบริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกันแต่อย่างใด

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการ

ที่เก่ียวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ	 หรือการให้บริการทางวิชาชีพ 

ระหว่างบริษัทฯ	 กับกรรมการ	 กรรมการอิสระ	 ผู้บริหาร	 รวมถึง

บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กำาหนด	

	 อย่างไรก็ดี	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	3/2551	

เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	2551	ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ	

บริษัทร่วม	 และบริษัทย่อย	 สามารถทำาธุรกรรมที่อาจมีรายการ

ระหว่างกันกับกรรมการ	 ผู้บริหาร	 หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	

ทั้งรายการที่ทำาไว้อยู่ก่อนแล้ว	 และ/หรือ	 ที่จะมีข้ึนในอนาคตได้	

หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่

วญิญชูนจะพงึกระทำากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั	ดว้ย

อำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ

เป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	โปรด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ	รายการระหว่างกัน

 ข้อกำาหนดของคณะกรรมการบริษทัฯ เร่ืองแผนการสบืทอด

ตำาแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

			 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

กำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหามหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คุีณสมบตั ิ

เหมาะสมมาดำารงตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อำานวยการใหญ่ 

โดยวิธีสรรหาจากบุคคลภายในก่อน	 หรือจากบุคคลภายนอก

กรณีที่จำาเป็น	 ทั้งน้ี	 ให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอด

ตำาแหน่งต่อไปด้วย	โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาด 

ผู้สืบทอดตำาแหน่งให้มากที่สุด	 ดังนั้นจึงให้มีแผนการพัฒนา 

ผู้สืบทอดตำาแหน่งอย่างสม่ำาเสมอเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้าน

คุณสมบัติในการดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้น	โดยมีนโยบาย	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	 มอบ

นโยบายในการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สืบทอดตำาแหน่งประธาน

คณะผู้บริหารและผู้อำานวยการใหญ่	 ให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร

เป็นผู้พิจารณาและดำาเนินการ					

	 2.	ประธานคณะผู้บริหาร	 กำาหนดคุณสมบัติความรู้ 

ความสามารถ	 และ	Competency	 ของผู้สืบทอดตำาแหน่ง 

ประธานคณะผูบ้ริหาร	ผูอ้ำานวยการใหญ	่รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

ของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร

	 3.	ผูอ้ำานวยการใหญ	่มหีน้าทีป่ระเมนิความรู้	ความสามารถ

และผลการปฏิบัติตาม	Competency	 ของผู้บริหารสูงสุดของ

หน่วยงาน	 และจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการ

พัฒนาบุคลากรโดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้

ให้ครบถ้วน	 และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการ

ให้	Feedback	อย่างเป็นรูปธรรม	

	 4.	ประธานคณะผู้บริหาร	 รายงานผลการพัฒนาผู้บริหาร	 

ที่เป็นผู้สืบทอดตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหาร	 และตำาแหน่ง 

ผูอ้ำานวยการใหญใ่หค้ณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา 

ทุกคร้ังที่มีการประชุมคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและ

สรรหาประจำาปี	 ซึ่งจะนำาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	

ให้ทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ประจำาปี

 การแต่งตั้งผู้บริหาร

		 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำารง

ตำาแหน่งประธานคณะผู้บริหารและตำาแหน่งผู้อำานวยการใหญ่	 

และนำาเสนอขอความเห็นชอบต่อกรรมการบริษัทฯ	ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	ต่อไป

	 สำาหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองค์กรให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธาน

คณะผู้บริหารและ/หรือผู้อำานวยการใหญ่ของบริษัทฯ	ต่อไป

4. การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ 
บริษัทร่วม 
	 การกำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นั้น		บริษัทฯ	มีเฉพาะบริษัทร่วม	จำานวน	3	บริษัทเท่านั้น	ในการ

กำากบัดแูลการดำาเนินงานของบริษทัร่วมน้ัน	บริษทัฯ	จะใช้วธีิแตง่ตัง้ 

ผู้บริหารไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม	 โดยกรรมการของบริษัทฯ	

จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทร่วม	 และเสนอ

ขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ	 โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง

ให้เป็นกรรมการในบริษัทร่วม	 มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่

ดีที่สุดของบริษัทร่วม	และกำาหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งต้อง

ไดรั้บอนมุติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ	กอ่นจะลงมตใินเร่ืองสำาคญั

ในระดบัเดยีวกบัทีต่อ้งไดรั้บอนุมตัจิากคณะกรรมการ	หากเปน็การ

ดำาเนินการโดยบริษัทฯ	เอง
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5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษทัฯ	ใหค้วามสำาคญัต่อการกำากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน	

ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยมีมาตรการ

ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 กำาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานโดยตรงในเร่ืองน้ันๆ	 ที่จะได้รับข้อมูล	 ส่วนข้อมูลในระบบ

คอมพิวเตอร์จะมีการกำาหนดระดับช้ันของผู้มีสิทธิในการเข้าถึง

ข้อมลูตามความจำาเปน็ใช้งาน	โดยมใีช้รหสัผา่น	รวมทัง้มนีโยบาย

การใช้ข้อมูลภายใน	ให้คณะกรรมการและผู้บริหาร	และพนักงาน

ของบริษัทฯ	ไดถ้อืปฏบิตัวิา่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลการดำาเนินงานของ

บริษัทฯ	 หรือนำาไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เก่ียวข้องจาก

ตำาแหน่งหน้าทีแ่ละข้อมลูอนัเปน็ความลบัของบริษทัฯ	กอ่นทีข้่อมูล

จะเปดิเผยตอ่สาธารณชน	รวมถงึหา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้ริหาร	และ

พนักงานของบริษัทฯ	ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญต่อการ

เปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย	์ซือ้ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ	ในช่วง

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี    

	 บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ในรอบปี	2562	โดยมีรายละเอียดดังนี้

7. การปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
	 ในปี	2562	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 1.1 การตระหนักในความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	ใหค้วามสำาคญัและเคารพตอ่สทิธิต่างๆ	ของผูถ้อืหุน้

ทกุรายซึง่เปรียบเสมอืนเจา้ของกจิการ	โดยมนีโยบายสนับสนุนและ 

สง่เสริมใหผู้ถ้อืหุน้ทกุราย	ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญแ่ละรายยอ่ยสามารถ

ใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

กำาหนด	ซึง่ปรากฏอยูใ่นข้อบงัคบัและนโยบายกำากบัดแูลกจิการของ 

บริษัทฯ	ไดแ้ก	่สทิธิในการซือ้ขายหรือโอนหุน้	สทิธิการมสีว่นแบง่ใน

กำาไรของบริษัทฯ	สทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้อืหุน้	สทิธิใน

การมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน	

สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ	สิทธิในการออกเสียง 

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	

	 1.	 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำาปี	และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,060,000 บาท

	 2.	 ค่าสอบทานรายงาน	RBC	(Risk	Based	Capital)	สำาหรับปี	2562	

	 	 และไตรมาสที่	2	ปี	2562

600,000	 บาท

	 3.	 ค่าบริการอื่น -	 บาท

 รวม 2,660,000 บาท

เวลาทีก่ำาหนดไว	้จนกวา่จะเปดิเผยข้อมลูภายในน้ันตอ่สาธารณชน	

และจนกว่าจะพ้น	24	ชั่วโมง	นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล	ในกรณีที่

พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว	บริษัทฯ	จะพิจารณาตามความ

หนักเบาเป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ	กำาหนดไว้		

	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำาระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือ 

หลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	2535	 มาตรา	59	 เป็น 

ลายลักษณ์อักษร	 โดยกำาหนดขอบเขตการรายงาน	 ผู้มีหน้าที่

รายงาน	 ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ต้องรายงาน	 วิธีการรายงาน	

ระยะเวลารายงาน	 รวมถึงกำาหนดการรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษทั	เพือ่ใหก้รรมการ	ผูบ้ริหาร	และผูเ้กีย่วข้อง	ปฏิบตัติามอยา่ง

เคร่งครัด	ซึง่นอกจากเปน็การสือ่สาร	สร้างความเข้าใจทีถ่กูตอ้งตอ่

ผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว	ยังเป็นมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่

มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม	 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

และกำาหนดค่าบริการ	 สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ	

โดยมุง่เน้นใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูแกผู่ถ้อืหุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น	

ทนัตอ่เหตุการณ์ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บทราบโดยเทา่เทยีมกนัและโปร่งใส	

รายละเอียดสิทธิต่างๆ	ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการและข้อบังคับของบริษัทฯ	

 1.2 การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

	 -	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นวาระสำาคัญที่ผู้ถือหุ้น

สามารถใช้สิทธิในการตัดสินใจเก่ียวกับการดำาเนินงานในเร่ือง

ต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ	1	 ครั้ง	 ภายในเวลา

ไม่เกิน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ	 และหาก

มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ	 ซึ่งเป็นเร่ือง

ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือเกี่ยวข้อง

กับเงื่อนไข	 หรือกฎเกณฑ์	 กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการ

อนุมตัจิากผูถื้อหุน้แลว้	บริษทัฯ	จะเรียกประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้เปน็ 

กรณีไป	
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	 สำาหรับปี	2562	บริษัทฯ	จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

เมื่อวันที่	26	เมษายน	2562	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้อง	1105	ชั้น	11	

อาคารกรุงเทพประกนัภยั	เลขที	่25	ถนนสาทรใต้	แขวงทุง่มหาเมฆ	

เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชุมครบทัง้	

12	ทา่น	และไดด้ำาเนินการประชุมตามนโยบายทีก่ำาหนดไวข้้างต้น

ทุกประการด้วยกระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ในลักษณะ

ที่ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของ 

บริษัทฯ	 เป็นผลให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้คะแนนการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2562	ของ 

บริษัทฯ	ได้คะแนนเต็ม	100	คะแนน

 2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น	และพยายาม

สร้างให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	นักลงทุนสถาบัน	หรือผู้ถือหุ้น

ต่างชาติ	โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	ดังนี้

	 -	บริษัทฯ	แจ้งกำาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ	และ

ความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และเผยแพร่

ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ	เป็นการล่วงหนา้มากกวา่	30	วนักอ่น

วันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 -	ในการประชุม	 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่ใช้ในการประชุม	 ข้ันตอนการออกเสียงลงมติ	

รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

	 -	บริษทัฯ	มกีารจดัทำาหนังสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และ

เอกสารประกอบการประชุมสามญั	ผูถ้อืหุน้เปน็ภาษาองักฤษสง่ให้

กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

	 -	 บริษัทฯ	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม	 โดย

การเสนอเร่ืองทีเ่หน็วา่สำาคญัและควรบรรจเุปน็วาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีของบริษัทฯ	และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ	และคุณสมบัติท่ีเหมาะสม	เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ัง 

เป็นกรรมการบริษัทฯ	ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

	 -	บริษัทฯ	 มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 โดย

กำาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ	 ให้เฉพาะผู้ที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น	 มีการกำาหนดนโยบาย

การใช้ข้อมูลภายใน	สำาหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานของ 

บริษทัฯ	ทีไ่ดรั้บทราบข้อมลูอนัเปน็สาระสำาคญัตอ่การเปลีย่นแปลง

ราคาหลักทรัพย์	 เพื่อถือปฏิบัติ	 มีการจัดทำาระเบียบปฏิบัติ

ในการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือ 

หลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535	มาตรา	59	เป็นลายลักษณ์อักษร		โดยกำาหนดขอบเขต

การรายงาน	ผู้มีหน้าที่รายงาน	วิธีการรายงาน	ระยะเวลารายงาน	

รวมถึงกำาหนดให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

เพื่อทราบทุกไตรมาส	ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำาหนด

ไว้อย่างเคร่งครัด

	 -	 บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดย

กำาหนดวัน	เวลา	และสถานที่	รายละเอียดวาระการประชุมพร้อม

ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบ

ต่างๆ	 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	14	 วันก่อน

การประชุม	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลู

ก่อนตัดสินใจลงมติในวาระต่างๆ	ได้	และได้เผยแพร่ข่าวหนังสือ

เชิญประชุมผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 -	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	

บริษัทฯ	ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ	 โดยการมอบฉันทะ

ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงมาประชุมแทน	 หรือจะมอบฉันทะให้แก่ 

กรรมการอิสระผู้ดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีระบุ 

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะของบริษัทฯ	เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนได	้โดยบริษทัฯ	ไดแ้จง้ใหก้รรมการอสิระทา่นน้ันทราบ

เร่ืองที่บริษัทฯ	 เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว 

ทั้งนี้	เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้

	 -	ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	คณะกรรมการบริษทัฯ	เข้าร่วม 

ประชุมครบทัง้	12	ทา่น	มปีระธานคณะอนุกรรมการชุดตา่งๆ	และ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของ 

ผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้			

	 -	 บริษัทฯ	 ได้อำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลง

ทะเบียนเข้าประชุม	 โดยก่อนเร่ิมการประชุม	 เลขานุการบริษัท	 

ไดช้ี้แจงวธีิปฏิบตัใินการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้	รวมถงึวธีินับคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ 

บริษทัฯ	อยา่งชัดเจน	และบริษทัฯ	ไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยเข้าร่วม

ในการสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย		

	 -	 ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกราย	

สามารถใช้สิทธิเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย 

ซักถาม	เสนอแนะ	และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ	

โดยประธานฯ	 และผู้บริหารจะให้ความสำาคัญกับทุกคำาถามและ

ตอบข้อซกัถามอยา่งชัดเจนและตรงประเดน็	พร้อมทัง้มกีารบนัทกึ

การประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบ 

ได้ตลอดเวลา	

	 -	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ได้มีการแจ้งรายช่ือ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม	 บันทึกการ

ช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ	 วิธีการ

แสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม	 รวมทั้ง

การเปดิโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ต้ังประเดน็หรือซกัถาม	แตไ่มม่ผีูใ้ดซกัถาม 

นอกจากน้ี	ได้มีการบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี 

ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	และงดออกเสียง	
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 3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	

และกำาหนดการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน	

เพราะเชื่อว่าแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย	 จะส่งผลให้ช่ือเสียง 

และภาพลักษณ์ของบริษัทฯ	 โดดเด่น	 สามารถแข่งขันและสร้าง 

ผลกำาไรใหก้บับริษัทฯ	ในระยะยาวได	้ซึง่สามารถสรุปแนวทางปฏบิตั ิ

แยกตามกลุ่มต่างๆ	ได้ดังนี้	

 - ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการ 

ดำาเนินงาน	โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	เพ่ือสร้างความพึงพอใจ 

สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนท่ีดีและต่อเน่ือง	รวมท้ังมีการเปิดเผย 

ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมาตรฐาน	โปร่งใส	และ

เชื่อถือได้	

 - พนักงาน	 บริษัทฯ	 ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่าง 

เทา่เทยีมกันในการทำางาน	และยดึหลกัคณุธรรมและความยตุธิรรม 

ในการบริหารงานทรัพยากรบคุคล	โดยไมน่ำาความแตกตา่งในเร่ือง	

เพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจำากัดโอกาสของ

พนักงาน	ตลอดจนใหค้วามสำาคญัเร่ืองการพฒันาพนักงานทกุระดบั 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้	 ความสามารถ	 และทักษะที่จำาเป็น

ต่อการปฏิบัติงาน	 เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า	 เช่น	

การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย	และการพัฒนาทักษะความรู้ 

ที่จำาเป็นในการปฏิบัติงาน	เป็นต้น			

	 นอกจากน้ัน	ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้ 

และวทิยาการใหม่ๆ 	เพิม่เตมิ	เน้นการพฒันาทกัษะรอบดา้น	(Multi	

Skills)	ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	การเรียนรู้

ขณะปฏิบัติงาน	การสอนงาน	การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน 

การให้คำาแนะนำาปรึกษา	การให้ทุนการศึกษา	และการมอบหมาย

ให้ทำางานหรือโครงการ	 เป็นต้น	 ตลอดจนให้ความสำาคัญต่อการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง	(Self	Learning)	ดว้ยการสร้างและพฒันารูปแบบ 

การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง	 ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 (Learning	

Organization)	ทีพ่นักงานสามารถเรียนรู้และเพิม่พนูประสบการณ์

ในแต่ละงานให้รู้รอบ	รู้กว้าง	สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์

ขององค์กร	

	 สำาหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณ 

ที่ใช้ไปในปี	2562	 แสดงไว้ในรายงาน	56-1	 หัวข้อนโยบายใน 

การพฒันาพนักงาน	อน่ึง	นอกจากบริษทัฯ	จะใหผ้ลตอบแทนทีเ่ปน็ 

ธรรมแล้ว	การให้สวัสดิการต่างๆ	ที่บริษัทฯ	ได้จัดให้แก่พนักงาน

ยังมีมาตรฐานสูงกว่าที่กระทรวงแรงงานกำาหนด	 เช่น	 การจัดตั้ง

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 การจัดทำาแผนประกันชีวิตและสุขภาพให้

กับพนักงานและครอบครัว	การจดัการดแูลสขุภาพอนามยัพนักงาน

ทุกระดับ	 การดำาเนินกิจกรรม	5ส	 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 

ในการทำางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย	การส่งเสริม 

กิจกรรมให้พนักงานผ่อนคลาย	เป็นต้น	

 - ลูกค้า	บริษัทฯ	มุ่งมั่นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพและไดม้าตรฐาน	ใหค้วามคุ้มครองทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ 

กบัความตอ้งการของลกูค้าในราคาทีย่ตุธิรรม	การชดใชค่้าเสยีหาย	

บริษัทฯ	ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม	รวมทั้งตระหนักถึง

ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและ

ความรู้อยา่งถกูตอ้ง	และมหีน่วยงานทีรั่บข้อร้องเรียนและเสนอแนะ 

จากลูกค้าโดยเฉพาะ	

 - คู่ค้า	 บริษัทฯ	 ถือว่าคู่ค้าน้ันเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วน

ทางการค้า	 บริษัทฯ	 จึงปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	

โปร่งใส	 เสมอภาค	 และเป็นธรรม	 รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือ

เงื่อนไขที่ตกลงไว้อย่างเคร่งครัด	 มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	

เพียงพอ	 และเท่าเทียมกัน	 รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดง

ความคดิเหน็และใหข้้อเสนอแนะตา่งๆ	ในการดำาเนินธุรกจิร่วมกนั 

นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ยังมีการกำาหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า

และการประเมนิผลงานไวใ้นคูม่อืการปฏบิตังิานอยา่งชัดเจน	และ

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของคู่ค้า	 บริษัทฯ	 จะไม่นำาข้อมูลความลับ

ทางการค้าของคู่ค้าไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น			

	 สำาหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า	 บริษัทฯ	

ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนดำาเนินการ	ดังนี้

	 1.	กำาหนดคณุสมบตัขิองคูค่า้ทีจ่ะเข้ามาทำาธุรกจิกบับริษัทฯ	

โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า	มีดังนี้

					 	 1.1	ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

					 	 1.2	ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต	หรือประพฤติมิชอบ

					 	 1.3	ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า

					 	 1.4	มีศักยภาพท่ีจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ	ได้ในระยะยาว

	 2.	กำาหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า

	 3.	พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า	

	 4.	 แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ	 เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้า 

ในสัญญากับบริษัทฯ

	 5.	จดัทำาสญัญาข้อตกลงระหว่างบริษทัฯ	และคู่ค้า	พร้อมขอ 

ความร่วมมือให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	

พร้อมทั้งบันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา

	 6.	ประเมนิผลคู่ค้าเปน็ประจำาทกุปี	ตามหลกัเกณฑท์ีบ่ริษัทฯ	

กำาหนด	รวมถึงสำารวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการจากคู่ค้า

	 7.	สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำาปี	และนำาเสนอผู้บังคับบัญชา 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ	

	 8.	แจ้งผลการประเมินประจำาปีให้คู่ค้าทราบ

 - คูแ่ข่ง	บริษทัฯ	ดำาเนินธุรกจิภายใตก้รอบกติกาการแข่งขัน	

มารยาททางธุรกิจ	 ข้อกำาหนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม	 ไม่

แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่

สุจริตหรือไม่เหมาะสม	รวมทั้งไม่ทำาลายชื่อเสียงของคู่แข่ง	 เพียง

เพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	จะมุง่เน้นการแข่งขันทางดา้น 

คุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการ	เพื่อประโยชน์สูงสุด
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ของลูกค้า	 และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัย

โดยรวม	

 - เจ้าหน้ี บริษัทฯ	 ยึดม่ันในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกราย

อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

และเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย	บริษัทฯ	จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่

ไดต้กลงกันไว้อยา่งเคร่งครัด	กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไข

ที่ตกลงกันไว้ได้	 หรือมีเหตุทำาให้ผิดนัดชำาระหน้ี	 บริษัทฯ	 จะรีบ

แจ้งให้เจ้าหน้ีทราบล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกัน

พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปญัหาอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม	รวมถงึ 

บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม	เพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

 - สงัคมและสิง่แวดลอ้ม	บริษทัฯ	ตระหนักถงึความรับผดิชอบ 

ตอ่สงัคมและการอนุรักษส์ิง่แวดลอ้ม	จงึมีนโยบายใหก้ารสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน	การช่วยพัฒนาสังคมในการ

จ้างแรงงานผู้พิการ	การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 อย่างสม่ำาเสมอ	 เช่น	 คณะผู้บริหาร 

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การรักษาโรคแก่ชาวบ้านในถิ่น

ทรุกนัดาร	การสนับสนุนกิจกรรมพระราชสำานักถวายเงนิสมทบทนุ 

มูลนิธิอานันทมหิดล	มูลนิธิชัยพัฒนา	และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น 

การสนับสนุนด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย 

(ตาวิเศษ)	และมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์	การสนับสนุนด้านสาธารณสุข 

โครงการห้องน้ำาเพื่อน้อง	โครงการน้ำาดื่มสะอาดเพื่อน้อง	การมอบ 

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล	การสนับสนุนด้านการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากจน	ระดับอุดมศึกษา	จัดกิจกรรม 

สง่เสริมนิสยัรักการอา่น	การสนับสนุนดา้นพทุธศาสนา	ทอดผา้ปา่

มหาบงัสกุุล	การสนับสนุนดา้นโบราณคด	ีการฟืน้ฟแูหลง่โบราณคด ี

บ้านพรหมทินใต้	 จ.ลพบุรี	 การสนับสนุนด้านสาธารณภัย	 มอบ 

เสือ้เกราะกนักระสนุใหท้หารใน	3	จงัหวดัชายแดนใต	้มอบถงุยงัชีพ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	รวมถึงการจัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ	ให้

ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของการปฏิบตัตินใหเ้กิดประโยชน์ตอ่สงัคม	ซึง่ทกุกจิกรรม	บริษทัฯ	

ไดม้กีารดำาเนนิงานมาอยา่งตอ่เน่ือง	เพือ่ใหเ้กดิผลดตีอ่สงัคมอยา่ง

แท้จริงและยั่งยืน

	 โดยกจิกรรมทีด่ำาเนินการตลอดป	ี2562	สามารถดรูายละเอยีด 

ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.bangkokinsurance.com		

 - ภาครัฐ	 บริษัทฯ	 มุ่งดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำาหนดของ 

กฎหมายและและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด	ให้ความร่วมมือ 

และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ	 และหน่วยงาน 

กำากับดูแลบริษัทฯ	โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	และ

เพยีงพอตามทีไ่ดรั้บการร้องขอ	เพือ่แสดงถงึความโปร่งใสตลอดจน 

สร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน	

 - การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจใหแ้กพ่นกังาน	เพือ่สามารถนำาหลกัสทิธิมนษุยชนไปประยกุต์

ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม	

 - ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ	 บริษัทฯ	 ส่งเสริมให้

พนักงานของบริษัทฯ	 ริเร่ิมสร้างผลงานใหม่ๆ	 อยู่เสมอ	 ทั้งด้าน

การพัฒนาคู่มือการทำางาน	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 ตลอดจน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 ซึ่งนอกจากเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจแล้ว

ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย	 อย่างไร

กต็าม	ผลงานใดๆ	ทีพ่นักงานสร้างข้ึนในระหวา่งการเปน็พนักงาน

ของบริษทัฯ	โดยบริษทัฯ	เปน็ผูม้อบหมายหรือใช้ข้อมลูของบริษัทฯ	

หรือเป็นงานที่เรียนรู้จากบริษัทฯ	งานดังกล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์

ของบริษทัฯ	แตเ่พยีงผูเ้ดยีว	และหา้มเปดิเผยข้อมลูดงักลา่ว	รวมถงึ 

ข้อมลูความลบัทางธุรกจิและข้อมลูลบัอืน่ๆ	ของบริษทัฯ	โดยไมไ่ด้

รับอนุญาตจากบริษัทฯ	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังกำาหนดนโยบาย

และระเบยีบปฏบิตัเิพือ่ปอ้งกนัการกระทำาผดิกฎหมายลขิสทิธ์ิและ

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

สือ่สารใหท้ราบทัว่ทัง้บริษัทฯ	โดยมกีระบวนการควบคมุการปฏบิตัิ

ตามระเบียบที่มีประสิทธิภาพ	

 - การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 บริษัทฯ	 มีนโยบายต่อ

ต้านการคอร์รัปชัน	ให้กรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และคู่ค้า	ถือ

ปฏิบัติโดยเคร่งครัด	 โดยห้ามการเรียกร้อง	 ดำาเนินการ	 ให้หรือ

ยอมรับการคอร์รัปชนัในทกุรูปแบบ	หา้มการใช้อำานาจหน้าทีไ่มว่่า

โดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น	

หา้มการเสนอผลประโยชน์เพือ่จงูใจแกบ่คุคลอืน่ใดอนัไมช่อบดว้ย

กฎหมาย	ห้ามรับหรือให้ของขวัญ	หรือเลี้ยงรับรองอื่นใดเกินกว่า

ความจำาเป็น	ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด	ไม่ว่าทางตรง 

หรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง	กลุ่มทางการเมือง	และห้ามบริจาคเงิน 

หรือให้เงินสนับสนุนใดๆ	แก่บุคคลอื่น	หรือหน่วยงานอื่น	เพื่อเป็น

ช่องทางในการจ่ายสินบน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดอบรมความรู้

ใหแ้กพ่นักงานใหมท่กุคนอยา่งสม่ำาเสมอ	รวมถงึสำานักตรวจสอบได ้

ตรวจและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย

 - การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน 

บริษทัฯ	ไดจ้ดัช่องทางอำานวยความสะดวกใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ 

สามารถติดต่อ	หรือร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อ 

บริษทัฯ	การกระทำาทีฝ่า่ฝนืกฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบั	จรรยาบรรณ 

รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชัน	มายังคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้	โดย

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ	 เลขานุการบริษัท	สำานักตรวจสอบ	

และศูนย์ควบคุมคุณภาพ	 โดยการร้องเรียนโดยตรง	 ด้วยวาจา

หรือทำาเป็นลายลักษณ์อักษร	 ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอีเมลหรือ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ		
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	 สำาหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษาได้จาก

นโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

	www.bangkokinsurance.com

 4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญกับเร่ืองการเปิดเผย

สารสนเทศ	 เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ

ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย	จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ	เปิดเผยข้อมูล

สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่

มิใช่ข้อมลูทางการเงนิตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	และหน่วยงานอื่นของรัฐ	อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	

ทนัเวลา	โปร่งใส	โดยการแถลงข่าวตอ่สือ่มวลชน	และชอ่งทางของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	

และรายงานประจำาปี	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้

เปน็ปจัจุบนัอยา่งสม่ำาเสมอ	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูเ้กีย่วข้องสามารถ

เข้าถงึขอ้มลูไดง้า่ย	อยา่งเทา่เทยีมกนั	และน่าเช่ือถอื	ข้อมลูสำาคัญ

ที่เปิดเผย	โดยสรุปมีดังนี้	

	 1.	เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล 

ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	

	 2.	จัดทำารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ

รายงานทางการเงิน	

	 3.	จดัทำารายงานนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ	จรรยาบรรณ 

ธุรกิจ	 นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	 และนโยบายเก่ียวกับ 

การดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม	 ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป	

และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

	 4.	เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้

บริการ

	 5.	เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและ 

คณะกรรมการชุดยอ่ย	จำานวนคร้ังของการประชุม	และจำานวนคร้ัง

ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

	 6.	การฝกึอบรมและพฒันาความรู้ดา้นวิชาชีพอยา่งตอ่เน่ือง

ของคณะกรรมการ

	 7.	การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน

	 8.	การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และการ

ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

	 	 1)		วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

	 	 2)		ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

	 	 3)		รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

	 	 4)		งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ 

ผลการดำาเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

	 	 5)		แบบ	 56-1	 และรายงานประจำาปี	 ที่สามารถ

ดาวน์โหลดได้

	 	 6)		โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 และ

สัดส่วนการถือหุ้น

	 	 7)		หนังสือเชิญประชุมสามัญ

	 	 8)		รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 	 9)		ข้อบังคับบริษัท	

	 	 10)		นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

	 	 11)		จรรยาบรรณสำาหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท	

	 	 12)		นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

	 	 13)		นโยบายการแจ้งเบาะแส

	 	 14)	 โครงสร้างองค์กร

	 	 15)		ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงาน 

นักลงทุนสัมพันธ์	

 4.1 การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท 

จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้		

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาท

หน้าที่ในฐานะผู้นำาขององค์กร	 รวมถึงส่งเสริมให้มีการนำาหลัก 

การกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	 2560	

(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)	 ที่ออกโดย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทฯ	เพ่ือสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน 

มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เคารพสิทธิและความรับผิดชอบ 

ตอ่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี	สามารถปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง	

และแข่งขันไดโ้ดยมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว	สร้างประโยชน์

ต่อสังคม	พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

	 ปี	2562	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้พิจารณาอย่างละเอียด

รอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความสำาคัญของการนำาหลัก

ปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี(CG	Code)	มาปรับใช้ตาม 

ความเหมาะสมของบริษัทฯ	อย่างครบถ้วนแล้ว	เพ่ือสร้างผลประกอบการ 

ที่ดีและคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป	 อย่างไรก็ดี	 สำาหรับ

แนวปฏบิตัทิีย่งัไมเ่หมาะสมสำาหรับการดำาเนินธรุกจิของบริษทัฯ	น้ัน 

คณะกรรมการบริษทัฯ	ไดม้กีารพจิารณาและไดม้กีารออกมาตรการ 

ทดแทนท่ีเหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการ 

เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำาทุกปี	 โดยปี	 2562	มี 

เรื่องที่บริษัทฯ	 ยังไม่ได้ปฏิบัติและมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม	

ดังต่อไปนี้

	 1)	 การกำาหนดหลักเกณฑ์ของจำานวนบริษัทจดทะเบียน 

ที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำารงตำาแหน่ง	 รวมแล้วไม่ควรเกิน 

5	บริษัท

	 2)	 นโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่งต่อเน่ือง 

ไมเ่กิน	9	ป	ีนับจากวันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหด้ำารงตำาแหน่งกรรมการ

อิสระครั้งแรก	
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	 เน่ืองจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบ

ต่อการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำารงตำาแหน่ง

กรรมการ	อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ทบทวนวาระ

การดำารงตำาแหน่งอย่างสม่ำาเสมอทุกปี	 และกรณีที่จะแต่งตั้ง 

กรรมการอิสระให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปน้ัน	 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความจำาเป็น	ทักษะ	ประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ					

 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

	 ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ	 โครงสร้างการจัดการ	 เร่ือง	 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

 4.3 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

	 คณะกรรมการบริษทัฯ	เปน็ผูรั้บผดิชอบต่อความถกูตอ้งของ

การจดัทำางบการเงินของบริษทัฯ	ทีส่ามารถแสดงรายละเอยีดข้อมลู 

ทางการเงินอย่างเพียงพอ	มีความโปร่งใสถูกต้อง	รวมท้ังมีการเปิดเผย 

ข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ของบริษัทฯ	 ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติ 

อย่างสม่ำาเสมอ	โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

ที่ได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	 ทั้งน้ี	 

คณะกรรมการไดจ้ดัทำารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

ตอ่รายงานทางการเงินไวใ้นรายงานประจำาป	ีและแบบแสดงรายการ 

ข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	ด้วย	

 4.4 บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

	 บริษัทฯ	 เปิดเผยรายนามพร้อมประวัติของกรรมการ 

แต่ละท่าน	 รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	

คณะกรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการธรรมาภิบาล	 และ 

คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา	ตลอดจนรายละเอยีด 

การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ใน

หวัข้อ	โครงสร้างการจดัการ	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้	และผูเ้กีย่วข้องทราบถงึ 

ความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 และข้อมูลที่สำาคัญอื่นๆ	

ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ	 ประสบความสำาเร็จใน 

การดำาเนินธุรกิจได้	

 4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

	 ในป	ี2562	บริษทัฯ	ไดม้กีารพบปะนกัวเิคราะหแ์ละนักลงทนุ	จำานวน	3	คร้ัง	เพือ่ใหข้้อมลูทศิทางการดำาเนนิงานและผลประกอบการ 

ของบริษัทฯ	โดยรายละเอียดมีดังนี้

วันที่ นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน (ราย) จำานวนบริษัท (แห่ง)

19	มิถุนายน	2562 4 3

7	สิงหาคม	2562 1 1

2	ธันวาคม	2562 4 3

	 นอกจากน้ี	บริษทัฯ	ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์	รับผดิชอบในการสือ่สารข้อมลูของบริษทัฯ	กบันักลงทนุ	และบคุคลภายนอก	

ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย	เท่าเทียม	และเป็นธรรม	

	 ทั้งน้ี	 ผู้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	 ได้ตามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์	 และอีเมลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ 

ของบริษัทฯ	www.bangkokinsurance.com
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 4.6 นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  และ

ผลการปฏิบัติ

	 ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 หัวข้อ	

สังคมและสิ่งแวดล้อม	

 5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ 

ในฐานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่สำาคัญในการตัดสินใจ 

เก่ียวกับนโยบายและกลยุทธ์ท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	และดูแลให้ม่ันใจว่า 

คณะผู้บริหารได้นำานโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่กำาหนดไว้ 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	 เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

คณะกรรมการบริษทัฯ	ไดน้ำาหลกัการกำากับดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตั ิ

ดังต่อไปนี้

  5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

  1.	องคป์ระกอบของคณะกรรมการ	ไดร้ายงานไวแ้ลว้ใน 

หัวข้อโครงสร้างการจัดการ	

  2.	วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ	บริษทัฯ	กำาหนด 

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับ

บริษัทฯ	 ข้อที่	23	 ซึ่งบริษัทฯ	 เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 

www.bangkokinsurance.com	

  3.	คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ 

คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการ	

 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

	 ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ	คณะอนุกรรมการ	

 5.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

  1.	ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่

มากด้วยความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ	ด้าน	ซึ่งล้วนแต่เอื้อ

ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของบริษัทฯ	กรรมการทุกท่านเป็น

ผูม้บีทบาทสำาคญัในการพจิารณากำาหนดวสิยัทศัน	์ภารกจิ	กลยทุธ์	

และเปา้หมายทางธรุกจิทีส่ำาคญัของบริษัทฯ	และทบทวนเปน็ประจำา

ทกุปดีว้ยความรอบคอบและระมดัระวงั	ตลอดจนติดตาม	กำากบัดแูล

ให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบาย

ที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยฝ่ายบริหาร 

จะต้องรายงานผลการดำาเนินกิจการให้คณะกรรมการบริษัทฯ	

ทราบทุกไตรมาส	นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังมีส่วนร่วม 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการดำาเนินการ

ของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ	 เช่น	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 

คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทนและสรรหา	และคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล	เปน็ระยะๆ	ดว้ย	และในป	ี	2562		คณะกรรมการบริษทัฯ 

ได้ดำาเนินการทบทวน	ปรับปรุง	และอนุมัติวิสัยทัศน์	ภารกิจและ

กลยุทธ์ของบริษัทฯ	

	 	 การใช้อำานาจหนา้ทีใ่นการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ	จะคำานึงถึงหลกัการตามกฎหมาย	ข้อบงัคบั	และมตทิีป่ระชุม 

สามัญผู้ถือหุ้นอย่างซื่อสัตย์สุจริต	 มีจริยธรรม	 และจรรยาบรรณ	

รวมทั้งกำากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร	 เป็นไป

ตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น	

   2.	การให้ความเห็นชอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

		 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้อนุมัติจัดทำานโยบาย 

การกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 เป็นลายลักษณ์อักษรคร้ังแรก 

ในป	ี2548	และไดอ้นมุตัใิหม้กีารปรบัปรุงอกี	9	คร้ัง	โดยไดม้อบหมาย 

ใหค้ณะผูบ้ริหารรับผดิชอบในการตดิตามผลการปฏิบตั	ิเพือ่รายงาน 

ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มี

ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์	 และมีแนวปฏิบัติอันเป็น

มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น

	 	 โดยในป	ี2562	ไดม้กีารปรับปรุงนโยบายการกำากบัดแูล

กิจการ	ครั้งที่	9	เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2562	เพื่อให้สอดคล้องกับ

ประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย	เรื่อง	การกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกัน

วินาศภัย	 พ.ศ.	2562	 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่	26	 สิงหาคม	2562	 

ในส่วนขององค์ประกอบของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 หน้าที่ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ	และคณะผู้บริหาร	นโยบาย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและ

การรับข้อร้องเรียน	การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง													

	 	 สำาหรับรายละเอียดนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

ของบริษัทฯ	 สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.

bangkokinsurance.com	

  3.	จริยธรรมทางธุรกิจ	

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณ

ของบริษัทฯ	มอบให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	ทุกคน 

รวมถึงเผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ	 ไว้ใน	 Intranet	 เพื่อสื่อ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีที่บริษัทฯ	มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคน

ทราบ	 และยึดเป็นคติประจำาใจในการปฏิบัติตามอย่างสม่ำาเสมอ		

โดยกำาหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแลให้ 

พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาทราบ	เข้าใจ	และก่อให้เกิดการปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ	 ที่เป็นรูปธรรม	 บริษัทฯ	 จัดให้มี 

การอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณของบริษัทฯ	 ให้แก่พนักงานใหม่ 

ทุกคนอย่างสม่ำาเสมอ	

	 	 รายละเอยีดจรรยาบรรณของบริษทัฯ	สามารถดไูดจ้าก

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.bangkokinsurance.com	
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  4.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้กำาหนดมาตรการป้องกัน

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เพือ่ปอ้งกนัการแสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตน	 โดยกำาหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณสำาหรับ

กรรมการและพนักงาน	นอกจากน้ัน	ยงัมอบหมายใหค้ณะกรรมการ

ตรวจสอบดูแล	 และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณา

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายการที่

เกี่ยวโยงกัน	 ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบ

จริยธรรมทีด่	ีเพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ	โดยรวมเปน็สำาคญั	เสมอืน

กับการทำารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก	 และได้ปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในการรายงาน

และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส	 รวมทั้งได้มีการเปิดเผย 

ไว้ในรายงานประจำาปี	 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 

(แบบ	56-1)	ด้วย	

  -	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	ได้รายงานไว้แล้ว

ในหัวข้อการจัดการ	เรื่อง	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  5.	ระบบการควบคมุ	การตรวจสอบภายใน	และการบริหาร 

ความเสี่ยง 

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เล็งเห็นความสำาคัญของระบบ

การควบคมุภายใน	ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏิบติังาน	จงึไดม้ี

การกำาหนดหน้าทีค่วามรับผดิชอบและอำานาจในการปฏิบตังิานของ

ผูบ้ริหารและผูป้ฏบิตังิาน	เปน็ลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชัดเจน	อกีทัง้ 

ยังกำาหนดให้คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 ทำาการประเมิน

ความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ	อยา่งน้อย 

ปลีะคร้ัง	นอกจากน้ัน	บริษทัฯ	ยงัมหีน่วยงานทำาหน้าทีต่รวจสอบและ 

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของทกุหน่วยงานใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ

วิธีปฏิบัติและข้อกำาหนดของกฎหมาย	 รวมถึงการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	ดังนี้

  -	สำานักตรวจสอบ	รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ	 รวมถึง

ความถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน	 เพื่อ

ให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย	 ประกาศ	 ระเบียบและคำาสั่ง 

ของบริษัทฯ	 และข้อบังคับของกฎหมาย	 รวมถึงการตรวจสอบ

ความถูกต้องเหมาะสมของระบบงาน	 และระบบควบคุมข้อมูล

สารสนเทศ	เพือ่ประเมนิประสทิธิภาพและการรักษาความปลอดภยั

ของระบบงาน	 รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิภาพ 

การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ	

  -	สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	รายงานตรง 

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกำาหนดแนวทาง 

การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ	 พร้อมประเมิน 

ความเหมาะสมของวธีิการปฏบิตังิานภายในบริษัทฯ	รวมทัง้ติดตาม

ทันทีเมื่อเกิดความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม	 และศึกษาวิเคราะห์	 

ใหค้ำาปรึกษาแนะนำาเกีย่วกบักฎหมาย	ข้อปฏิบตั	ิระเบยีบ	ข้อบงัคบั	

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ	 ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	 พร้อมทั้ง

ดูแลติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

  -	ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร	 ข้ึนตรงต่อผู้ช่วย

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	 มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำาหนด

กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงร่วมกับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 กำาหนดกรอบและแนวทางการ 

บริหารความเสี่ยง	 พร้อมจัดทำาดัชนีช้ีวัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	

และให้คำาปรึกษา	 แนะนำาข้ันตอนการปฏิบัติงานการบริหาร 

ความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ	ทั่วทั้งองค์กร

	 	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายให้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนด

กรอบการบริหารความเสี่ยง	 และนโยบายการบริหารความเสี่ยง	

โดยกรอบการบริหารความเสีย่งและนโยบายการบริหารความเสีย่ง 

ดงักลา่วจะนำาเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ	เพือ่พจิารณาอนุมตัเิปน็

ประจำาทกุป	ีอกีทัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะตดิตามดแูล

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	รวมถึงทบทวน

ความเพียงพอและความมีประสิทธผิลของการปฏบิัตติามนโยบาย

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง	 ตลอดจนสื่อสารให้พนักงาน

ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	

	 ในป	ี2562	คณะกรรมการบริหารความเสีย่งไดท้บทวนกรอบ 

การบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียง	และนำาเสนอ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 พิจารณาให้ความเห็นชอบ	 เมื่อวันที่	22	

กุมภาพันธ์	2562	 และจัดส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)	 เมื่อวันที่	20	

มีนาคม	2562

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ 

  1.	กำาหนดการประชุม	คณะกรรมการบริษทัฯ	ไดก้ำาหนด

ใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ	1	คร้ัง	โดยมกีารแจง้กำาหนด

ตารางการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้

กรรมการทกุทา่นทราบกำาหนดการดงักลา่วในการประชุมไตรมาส

ที่	4	ของทุกปี	เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วม

ประชุมได้	ทั้งนี้	อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติม

ตามความเหมาะสม	 สำาหรับปี	2562	 การประชุมคณะกรรมการ 

เปน็ไปตามกำาหนดการทีแ่จง้ไว	้เปน็ผลใหมี้กรรมการเข้าร่วมประชุม 

โดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ	80	ของคณะกรรมการทั้งชุด	
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  2.	การพิจารณากำาหนดวาระการประชุม	 เลขานุการ 

บริษัทเปน็ผูร้วบรวมเร่ืองทีส่ำาคญัทีจ่ะกำาหนดเปน็วาระการประชุม	

นำาเสนอต่อท่านประธานกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบแล้วจัด

เป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

ในแต่ละวาระ	 ทั้งน้ี	 กรรมการทุกท่านมีอิสระที่จะเสนอเร่ือง 

เข้าสู่วาระการประชุมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท	

  3.	การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม	 เลขานุการ 

บริษัทจะเป็นผู้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมกรรมการ	 และนำาส่ง

เอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	7	วัน	พร้อมทั้งวาระ 

การประชุมและเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน	เพ่ือให้คณะกรรมการ 

ได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม	ทัง้น้ี	ในป	ี2562	สามารถสง่หนังสอืเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในกำาหนดทุกครั้ง	

  4.	การดำาเนนิการประชุม	ประธานกรรมการเปดิโอกาส

ให้กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียด

เกีย่วกบัผลการดำาเนินงาน	การบริหารความเสีย่ง	การควบคมุ	ดแูล	

และอืน่ๆ	ไดท้กุเร่ืองโดยไมจ่ำากดัเวลา	ในการพจิารณาวาระตา่งๆ	

กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่พิจารณา	 ไม่มีสิทธิออกเสียง 

และตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชุมในวาระดงักลา่วชัดเจน	เลขานุการบริษทั 

จะบันทึกการประชุมแบบสรุปประเด็นท่ีสำาคัญพร้อมมติของท่ีประชุม	 

โดยจะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม

คณะกรรมการคร้ังถดัไป	และในการประชุมทกุคร้ัง	เลขานุการบริษทั 

จะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ	 เพื่อการอ้างอิง

และสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ 

โดยสะดวก	

  5.	การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม	ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 ทุกคร้ังตลอดปี	 2562	 จะมีผู้บริหาร 

ระดับสูง	 ได้แก่	 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร	 กรรมการ 

ผูอ้ำานวยการใหญ	่และผูช่้วยกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ	่รับผดิชอบ

หน่วยงานดา้นบญัชีและการเงนิ	เข้าร่วมประชุม	เพือ่ตอบข้อซกัถาม 

หรือข้อสงสัยต่างๆ	ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง	

  6.	การเข้าถงึสารสนเทศ	โดยเหตทุีค่ณะกรรมการบริษทัฯ 

มิได้มีการประชุมกันทุกเดือน	 ดังน้ัน	 บริษัทฯ	 จึงจัดทำารายงาน 

ผลการดำาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจำา 

ทุกเดือน	 โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนเมษายน	2550	 เป็นต้นมาอย่าง

สม่ำาเสมอ	ทัง้น้ี	เพือ่ใหค้ณะกรรมการสามารถกำากบัควบคมุและดแูล 

การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเน่ือง	นอกจากน้ัน	กรรมการ 

ยังสามารถขอคำาช้ีแจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองที่ 

พิจารณาเพ่ิมเติมได้จากประธานคณะผู้บริหาร	หรือเลขานุการบริษัท 

ด้วย	

  7.	การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

ในปี	2549	คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัตินโยบายสนับสนุนให้กรรมการ 

ทีไ่มเ่ปน็ผูบ้ริหารสามารถประชุมระหวา่งกนัเองได	้โดยมอบหมาย 

ให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้อำานวยความสะดวก	 อย่างไรก็ตาม	 

ตลอดปี	2562	 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	และคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาล	 ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ 

มอบหมายแล้ว	 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุม

ระหว่างกันเองแต่อย่างใด	

	 	 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี	

2562	ไดร้ะบไุวแ้ลว้ในหวัข้อการจดัการ	วา่ดว้ยเร่ืองคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	

 5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการเสริม

สร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	 จึงจัดให้มีการประเมินผล 

การปฏบิตัหิน้าทีป่ระจำาปขีองคณะกรรมการ	เพือ่นำาผลการประเมนิ 

ไปพจิารณาปรับปรุงและพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ต่อไป	โดยการประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย

		 	 1.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษทัแบบทัง้คณะ	เพือ่ใช้ประเมนิผลการปฏิบติัหน้าทีใ่นภาพรวม

ของคณะกรรมการบริษัท

	 	 2.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

รายบุคคล	เพื่อใช้ประเมินผลตนเองในการปฏิบัติภาระหน้าที่ของ

การเป็นกรรมการบริษัท

	 	 3.	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ชุดย่อย	 เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการธรรมาภิบาล/ 

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

	 	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ	 แบบทั้งคณะ	 กระบวนการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล	และกระบวนการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	ดังนี้

	 	 1.	 ดำาเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	แบบท้ังคณะ	การดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

รายบคุคล	และการดำาเนินงานของคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งน้อย

ปีละ	1	ครั้ง

	 	 2.	เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมิน

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 3.	คณะกรรมการธรรมาภิบาลนำาผลการประเมิน	เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงาน	 และนำาเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อทราบ

176



	 	 โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ	จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพ 

ในการดำาเนินงานตามหลกัการกำากบัดแูลกิจการทีด่	ีซึง่มหีลกัเกณฑ ์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	แยกได้ดังนี้

 1.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบทั้งคณะ 

			 	 การประเมินผลประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของ 

คณะกรรมการบริษทัฯ	แบบทัง้คณะ	แบง่หวัข้อการประเมนิ	6	หมวด 

ได้แก่

	 	 1.1	นโยบายคณะกรรมการ	 	

	 	 1.2	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ		 	

	 	 1.3	โครงสร้างของคณะกรรมการ	 	 		

	 	 1.4	แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	

	 	 1.5	การจดัเตรียมและดำาเนนิการประชุมคณะกรรมการ	

	 	 1.6	คุณลักษณะของกรรมการ		

	 	 ในป	ี2562	ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ 

โดยเฉลี่ยได้คะแนน	4.85	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม	5	 คะแนน	 

คิดเป็นร้อยละ	97.0	ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา				

 2.	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

มีหัวข้อการประเมิน	3	หมวด	ได้แก่

	 	 2.1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 	 2.2	การประชุมคณะกรรมการ

	 	 2.3	บทบาท	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ	 	

	 	 ในป	ี2562	ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ 

โดยเฉลี่ยได้คะแนน	4.86	 คะแนน	 จาก	 คะแนนเต็ม	5	 คะแนน	 

คิดเป็นร้อยละ	97.2				

 3.	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ย  

มีหัวข้อการประเมิน	3	หมวด	ได้แก่

	 	 3.1		โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ย

	 	 3.2		การจดัเตรียมและดำาเนินการประชุมคณะกรรมการ

ชุดย่อย					

	 	 3.3		บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ชุดย่อย					

	 	 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง	3	 คณะ	

เป็นดังนี้

	 	 1)	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 ในป	ี2562	ผลการประเมินรวมทกุหมวด	อยูใ่นระดบั

ดเีลศิ	โดยเฉลีย่ไดค้ะแนน	5.00	คะแนน	จากคะแนนเตม็	5	คะแนน 

คิดเป็นร้อยละ	100.0

	 	 2)	คณะกรรมการธรรมาภิบาล

	 	 ในป	ี2562	ผลการประเมนิรวมทกุหมวด	อยูใ่นระดบั

ดเีลศิ	โดยเฉลีย่ไดค้ะแนน	4.97	คะแนน	จากคะแนนเตม็	5	คะแนน	 

คิดเป็นร้อยละ	99.4

	 	 3)	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

	 	 ในป	ี2562	ผลการประเมนิรวมทกุหมวด	อยูใ่นระดบั

ดเีลศิ	โดยเฉลีย่ไดค้ะแนน	4.88	คะแนน	จากคะแนนเตม็	5	คะแนน	 

คิดเป็นร้อยละ	97.6

 5.6 กระบวนการกำาหนดและความเหมาะสมของคา่ตอบแทน 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีนโยบายกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ใหอ้ยูใ่นลกัษณะทีเ่ปรียบเทยีบไดก้บับริษทัจดทะเบยีนอืน่ๆ	ทีอ่ยูใ่น 

ธุรกจิประเภทเดยีวกันหรือทีม่ผีลประกอบการใกลเ้คียงกนั	ในการน้ี 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	ทำาหน้าท่ี 

พิจารณาโดยคำานึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ	

รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อน

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง	 นอกจากนี้	

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงาน 

ผู้บริหารสูงสุด	 และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ	 เป็นประจำาปี

ทุกปี	 เพื่อนำาไปใช้ในการกำาหนดค่าตอบแทน	 และนำาเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาอนุมัติ		

	 ในป	ี2562	คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา	ได้

ประเมนิผลงานผูบ้ริหารสงูสดุ	และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัฯ	และ 

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	เพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

 5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้	

กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่เก่ียวข้องในระบบการกำากับ

ดแูลกจิการของบริษทัฯ	ไดรั้บการฝกึอบรมอยา่งสม่ำาเสมอ	เพือ่ใหม้ ี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง	รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ 

และผู้บริหารเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ	 เพื่อเสริมสร้างความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

	 สำาหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม	่ บริษัทฯ	 ตระหนักถึง

ความสำาคัญตอ่การปฏบิติัหน้าทีข่องกรรมการใหม	่โดยทกุครัง้ทีม่ ี

การเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่	บริษัทฯ	มอบหมายให้เลขานุการบริษัท	 

จัดให้มีการแนะนำาแนวทางการดำาเนนิงานในภาพรวมของบริษัทฯ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ	และการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

เพื่อให้มีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ของกรรมการใหม่	 พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบให้กับกรรมการ 

ที่เข้าใหม่	 เช่น	 รายงานประจำาปี	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ	

จรรยาบรรณบริษัท	 นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และนโยบาย

การแจ้งเบาะแส	เป็นต้น
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การควบคุมภายใน 
และบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ระบบการควบคุมภายใน
	 บริษัทฯ	จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ	 และผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มี

และรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน	 และการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง	 ซึ่งช่วยให้การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ	คร้ังที	่4/2562	เมือ่วนัที	่ 

8	พฤศจกิายน	2562	โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมดว้ย 

ได้ทำาการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน	

ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 

ซึ่งครอบคลุมในด้านต่างๆ	ดังนี้

 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

	 1.	 องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง	(Integrity)	และจริยธรรม

	 2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและทำาหน้าที่ในการกำากับดูแล	 (Oversight)	 และพัฒนา 

การดำาเนินการด้านการควบคุมภายใน

	 3.	 ฝา่ยบริหารไดจ้ดัใหม้โีครงสร้างสายการรายงาน	การกำาหนดอำานาจในการสัง่การและความรับผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ให ้

องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำากับดูแล	(Oversight)	ของคณะกรรมการ

	 4.		องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ	พัฒนา	และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

	 5.	 องค์กรกำาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

	 6.	 องค์กรกำาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ 

การบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	 7.	 องคก์รระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจจะกระทบตอ่การบรรลวุตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลมุทัว่ทัง้องคก์ร

	 8.	 องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต	ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

	 9.	 องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

 

 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

	 10.	องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

	 11.	องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

	 12.	องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย	ซึ่งได้กำาหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่

กำาหนดไว้นั้นนำาไปสู่การปฏิบัติได้ 
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัทฯ
	 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน	อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ

นายวิเชียร	 โมลีวรรณ	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า	

คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่

จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ส่วนหัวหน้างานกำากับดูแล 

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ 

นางสาวอุมาพร	หวลบุตตา

	 การแตง่ตัง้	ถอดถอน	และโยกยา้ยผูด้ำารงตำาแหน่งหวัหน้างาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 จะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 ทั้งน้ี	 ข้อมูลรายละเอียด	 คุณสมบัติของ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของบริษัทฯ

 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

	 13.	องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ	เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้ตามที่กำาหนดไว้

	 14.	องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร	ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถดำาเนินไปได้

ตามที่วางไว้

	 15.	องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

	 16.	องคก์รตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายในเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การควบคมุภายในยงัดำาเนินไปอยา่งครบถ้วนเหมาะสม

	 17.	องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลท่ีรับผิดชอบ	 ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารระดับสูง

และคณะกรรมการตามความเหมาะสม

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ	

แล้ว	มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารจัดการความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม	ไม่มีข้อบกพร่อง

ในระบบการควบคุมภายใน	มีการควบคุม	ดูแลการป้องกันรักษา

ทรัพย์สนิของบริษัทฯ	และมบีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดำาเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินความเพยีงพอของระบบ

การควบคุมภายในของบริษัทฯ	ตามแบบประเมินฯ	ของสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	แล้วมีความเห็น 

เป็นเอกฉันท์	 เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ	คือ	บริษัทฯ	มี

ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ

เหมาะสม	 มีการควบคุมดูแลป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ	

และมบีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะดำาเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ						

 

180



 รายละเอียดและคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมี ดังนี้
 

 นายวิเชียร โมลีวรรณ

 หน่วยงาน	 สำานักตรวจสอบ

 ตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการอาวุโส

 คุณวุฒิการศึกษา	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ประสบการณ์การทำางาน	 -	 รองผู้อำานวยการอาวุโส	สำานักตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	1	ม.ค.	2559	-	ปัจจุบัน

																															 -	ผู้จัดการ	สำานักตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	พ.ค.	-	ธ.ค.	2558																																																							

	 	 -	ผู้จัดการ	สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	 

	 	 	 ปี	2557	-	พ.ค.	2558

			 	 -	Head	of	Compliance	and	Enterprise	Risk	Management																							

	 	 	 บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี	2550	-	2557

 การอบรมและดูงาน	 -	Anti-Corruption	The	Practical	Guide

	 	 -	 Integrated	Risk	Management	&	Strategy

	 	 -	กลยุทธ์การลงทุนสำาหรับธุรกิจประกันภัย

	 	 -	GRC:	Governance	Risk	Compliance

 นางสาวอุมาพร หวลบุตตา

 หน่วยงาน	 สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 ตำาแหน่ง	 รองผู้อำานวยการ

 คุณวุฒิการศึกษา	 บัญชีบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

	 	 การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		 	

	 	 ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช	 

	 	 Certified	Professional	Internal	Auditor	(CPIA)	

 ประสบการณ์การทำางาน -	รองผู้อำานวยการ	สำานักกำากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย

								 	 ปี	2558	-	ปัจจุบัน

	 	 -	 รองผู้อำานวยการ	ส่วนบริหารความเส่ียงองค์กร	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี	2558	-	ปัจจุบัน

	 	 -	ผู้จัดการ	ส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี	2557	-	2558

	 	 -	Head	of	Operations	Audit	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี	2550	-	2557

	 	 -	ผู้ช่วยผู้จัดการ	สำานักตรวจสอบ	บมจ.กรุงเทพประกันภัย	ปี	2547	-	2549

 การอบรมและดูงาน	 -	Governance	as	a	Driving	Force	for	Business	Sustainability

	 	 -	Risk	Oversight:	High	Priority	Of	the	Board

	 	 -	KPI	KRI	และ	KCI	กับการบริหารความเสี่ยง

	 	 -	Risk	&	Capital	Management

	 	 -	การบริหารความเสี่ยงองค์กร

	 	 -	การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปราม 

	 	 	 การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา	13
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ชื่อบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่	 0107536000625

เริ่มกิจการ	 ปี	2490

ประกอบธุรกิจหลักประเภท	 รับประกันวินาศภัย

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด	 วันที่	31	ธันวาคม	2562

ที่ตั้ง: สำานักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย 

	 25	ถนนสาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

	 โทรศัพท์	0	2285	8888

	 โทรสาร	0	2610	2100

	 รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ	24	ชั่วโมง	โทรศัพท์	1620	

	 www.bangkokinsurance.com

ข้อมูลทั่วไป

สาขาและสำานักงาน

กาญจนบุรี

591,	593	ถนนแสงชูโตใต้	ตำาบลปากแพรก	 

อำาเภอเมืองกาญจนบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	71000

โทรศัพท์	0	3451	7565		โทรสาร	0	3462	3391

กาญจนาภิเษก

9/30	หมู่	8	ถนนกาญจนาภิเษก	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	

กรุงเทพฯ	10160

โทรศัพท์	0	2865	3300		โทรสาร	0	2865	3311

ขอนแก่น

345	หมู่	4	ถนนประชาสโมสร	ตำาบลในเมือง	 

อำาเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40000

โทรศัพท์	0	4324	1090		โทรสาร	0	4324	1095

จันทบุรี

555/7-8	หมู่	5	ถนนรักศักดิ์ชมูล	ตำาบลท่าช้าง	 

อำาเภอเมืองจันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี	22000

โทรศัพท์	0	3930	1412		โทรสาร	0	3930	1417

ฉะเชิงเทรา

665/7	ถนนศุขประยูร	ตำาบลหน้าเมือง	อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

โทรศัพท์	0	3898	1389		โทรสาร	0	3898	1397

ชลบุรี

209/21-22	หมู่	3	ถนนพระยาสัจจา	ตำาบลเสม็ด	 

อำาเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20000

โทรศัพท์	0	3812	3545		โทรสาร	0	3812	3592

ชุมพร

168/1-2	หมู่	5	ตำาบลวังไผ่	อำาเภอเมืองชุมพร	 

จังหวัดชุมพร	86000

โทรศัพท์	0	7765	8734		โทรสาร	0	7765	8738

เชียงราย

124/9	หมู่	4	ตำาบลริมกก	อำาเภอเมืองเชียงราย	 

จังหวัดเชียงราย	57100

โทรศัพท์	0	5371	7291		โทรสาร	0	5371	7295

เชียงใหม่

102	ถนนเชียงใหม่-ลำาปาง	ตำาบลช้างเผือก	 

อำาเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	50300

โทรศัพท์	0	5321	9182		โทรสาร	0	5322	3644

ตรัง

50/17-18	หมู่	10	ถนนตรัง-ปะเหลียน	ตำาบลโคกหล่อ	 

อำาเภอเมืองตรัง	จังหวัดตรัง	92000

โทรศัพท์	0	7558	2848		โทรสาร	0	7558	2847
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นครปฐม

176,	178	ถนนทรงพล	ตำาบลลำาพยา	อำาเภอเมืองนครปฐม	

จังหวัดนครปฐม	73000

โทรศัพท์	0	3427	3055		โทรสาร	0	3427	3060

นครราชสีมา

22/6	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองนครราชสีมา	

จังหวัดนครราชสีมา	30000

โทรศัพท์	0	4424	5288	โทรสาร	0	4424	5500

นครศรีธรรมราช 

6/33-34	ซอยทวินโลตัส	ถนนพัฒนาการคูขวาง	ตำาบลในเมือง	

อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80000

โทรศัพท์	0	7577	4636		โทรสาร	0	7577	4640

นครสวรรค์

49/52-53	หมู่	5	ถนนไกรลาศ	ตำาบลนครสวรรค์ตก	 

อำาเภอเมืองนครสวรรค์	จังหวัดนครสวรรค์	60000

โทรศัพท์	0	5688	2341	โทรสาร	0	5688	2347

พัทยา

131/27-28	หมู่	9	ถนนสุขุมวิท	ตำาบลหนองปรือ	 

อำาเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	20150

โทรศัพท์	0	3841	1213	โทรสาร	0	3842	5209

พิษณุโลก

362/19	หมู่	3	ถนนมิตรภาพ	ตำาบลอรัญญิก	 

อำาเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000

โทรศัพท์	0	5530	4291		โทรสาร	0	5530	4296

ภูเก็ต

101/9	หมู่	1	ถนนเฉลิมพระเกียรติ	ร.9	โครงการบายพาส	สแควร์ 

ตำาบลกะทู้	อำาเภอกะทู้	จังหวัดภูเก็ต	83120

โทรศัพท์	0	7630	4055		โทรสาร	0	7630	4059

มุกดาหาร

81/6	ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล	ตำาบลศรีบุญเรือง	 

อำาเภอเมืองมุกดาหาร	จังหวัดมุกดาหาร	49000

โทรศัพท์	0	4261	4245		โทรสาร	0	4261	4249

แม่สอด

11/32-33	ถนนสายเอเซีย	ตำาบลแม่สอด	อำาเภอแม่สอด	 

จังหวัดตาก	63110

โทรศัพท์	0	5553	6517		โทรสาร	0	5553	6521

ร้อยเอ็ด

295,	295/1	ถนนเทวาภิบาล	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด	

จังหวัดร้อยเอ็ด	45000

โทรศัพท์	0	4351	2521		โทรสาร	0	4351	2530

ระยอง

313/6-7	หมู่	5	ถนนสุขุมวิท	(บายพาส	36)	ตำาบลเชิงเนิน	

อำาเภอเมืองระยอง	จังหวัดระยอง	21000

โทรศัพท์	0	3891	5818	โทรสาร	0	3891	5808

รังสิต

52/18	หมู่	2	ถนนรังสิต-ปทุมธานี	ตำาบลบางพูน	 

อำาเภอเมืองปทุมธานี	จังหวัดปทุมธานี	12000

โทรศัพท์	0	2567	1121		โทรสาร	0	2567	2180

ราชบุรี

159/27-28	ถนนเพชรเกษม	(สายเก่า)	ตำาบลหน้าเมือง

อำาเภอเมืองราชบุรี	จังหวัดราชบุรี	70000

โทรศัพท์	0	3232	8016	โทรสาร	0	3232	8017

ลาซาล

1043	ถนนลาซาล	แขวงบางนา	เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260

โทรศัพท์	0	2745	8806		โทรสาร	0	2745	8817

ลำาปาง

235-237	ถนนไฮเวย์ลำาปาง-งาว	ตำาบลสวนดอก

อำาเภอเมืองลำาปาง	จังหวัดลำาปาง	52000

โทรศัพท์	0	5402	0170	โทรสาร	0	5402	0175

สมุทรสาคร

199/1	หมู่	3	ตำาบลนาดี	อำาเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร	74000

โทรศัพท์	0	3417	1980		โทรสาร	0	3417	1984

สระบุรี

36/1	หมู่	1	ตำาบลดาวเรือง	อำาเภอเมืองสระบุรี

จังหวัดสระบุรี	18000

โทรศัพท์	0	3671	3713		โทรสาร	0	3671	3718

สุพรรณบุรี

150/20-21	ถนนมาลัยแมน	ตำาบลรั้วใหญ่	 

อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี	จังหวัดสุพรรณบุรี	72000

โทรศัพท์	0	3545	1811	โทรสาร	0	3545	1815
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สุราษฎร์ธานี

84/25	หมู่	2	ถนนสุราษฎร์-พุนพิน	ตำาบลมะขามเตี้ย 

อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000

โทรศัพท์	0	7727	3806		โทรสาร	0	7727	3805

สุรินทร์ 

369/1-2	หมู่	16	ตำาบลสลักได	อำาเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์	32000

โทรศัพท์	0	4455	8620		โทรสาร	0	4455	8662

 

หัวหิน

66/115-116	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลหัวหิน	อำาเภอหัวหิน	 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77110

โทรศัพท์	0	3252	2090		โทรสาร	0	3252	2099

หาดใหญ่

830	ถนนเพชรเกษม	ตำาบลหาดใหญ่	อำาเภอหาดใหญ่	 

จังหวัดสงขลา	90110

โทรศัพท์	0	7422	0961		โทรสาร	0	7423	2576

อยุธยา

138/5-6	หมู่	3	ตำาบลไผ่ลิง	อำาเภอพระนครศรีอยุธยา	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13000

โทรศัพท์	0	3532	3191		โทรสาร	0	3532	3173

อรัญประเทศ

4-5	ถนนธนะวิถี	ตำาบลอรัญประเทศ	อำาเภออรัญประเทศ	

จังหวัดสระแก้ว	27120

โทรศัพท์	0	3723	2673		โทรสาร	0	3723	2822

อุดรธานี

154/6	หมู่	2	ตำาบลนาดี	อำาเภอเมืองอุดรธานี	 

จังหวัดอุดรธานี	41000

โทรศัพท์	0	4293	1585		โทรสาร	0	4293	1610

อุตรดิตถ์

2/48-49	ถนนเจริญธรรม	ตำาบลท่าอิฐ	อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์	

จังหวัดอุตรดิตถ์	53000

โทรศัพท์	0	5541	6560		โทรสาร	0	5541	6564

อุบลราชธานี

949/9	ถนนชยางกูร	ตำาบลในเมือง	อำาเภอเมืองอุบลราชธานี	

จังหวัดอุบลราชธานี	34000

โทรศัพท์	0	4531	2081		โทรสาร	0	4531	2085

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เกษตร-นวมินทร์

111/19	หมู่	4	ซอยประเสริฐมนูกิจ	23	ถนนเกษตร-นวมินทร์	

แขวงจรเข้บัว	เขตลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	10230

โทรศัพท์	0	2553	3171-3	โทรสาร	0	2553	3170

พัฒนาการ

148	ซอยพัฒนาการ	20	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	 

เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250

โทรศัพท์	0	2717	8600-3	โทรสาร	0	2717	8660

สามเสน

45/11	ถนนเศรษฐศิริ	แขวงพญาไท	เขตพญาไท	 

กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์	0	2279	5075-7,	0	2279	6615		โทรสาร	0	2279	6616

สาขาย่อย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

999	ห้อง	412	ชั้น	4	อาคาร	302	หมู่	7	ถนนบางนา-ตราด	

ตำาบลราชาเทวะ	อำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	10540

โทรศัพท์	0	2134	4038-9	โทรสาร	0	2134	3598
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BKI Care Station 
จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า 

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 

โทรศัพท์	0	2160	3808,	09	0197	3925	 โทรสาร	 0	2160	3808

เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

โทรศัพท์	0	4328	8136,	08	5485	7593	 โทรสาร	 0	4328	8136

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

โทรศัพท์	0	2835	3261,	08	1833	6402	 โทรสาร	 0	2835	3261

เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

โทรศัพท์	0	3805	3947,	08	1934	4416	 โทรสาร	 0	3805	3947

เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

โทรศัพท์	0	5317	9841,	08	1702	0610	 โทรสาร	 0	5317	9841

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

โทรศัพท์	0	2884	8282,	08	4751	7179	 โทรสาร	 0	2884	8282

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

โทรศัพท์	0	2872	4060,	08	1373	8400	 โทรสาร	 0	2872	4060

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

โทรศัพท์	0	2673	5512,	08	9967	7455		 โทรสาร	 0	2673	5512

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

โทรศัพท์	0	5533	8485,	09	0197	3924	 โทรสาร	 0	5533	8485

เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์

โทรศัพท์	0	2525	4566,	08	1875	0203	 โทรสาร	 0	2525	4566

เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา

โทรศัพท์	0	2970	5726,	08	4360	7400		 โทรสาร	 0	2970	5726

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

โทรศัพท์	0	2937	0187,	08	1172	9459	 โทรสาร	 0	2937	0187	

เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

โทรศัพท์	0	2004	9160,	06	3221	9907	 โทรสาร	 0	2004	9160	

เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์	0	7760	2705,	08	1902	4875		 โทรสาร	 0	7760	2705

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

โทรศัพท์	0	4292	1473,	08	4388	3129	 โทรสาร		0	4292	1473

เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

โทรศัพท์	0	4542	2400,	08	1172	9608	 โทรสาร	 0	4542	2400

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

โทรศัพท์	0	7624	8084,	08	1737	0053	 โทรสาร	 0	7624	8084

เซ็นทรัลเวิลด์

โทรศัพท์	0	2646	1850,	08	1833	6254	 โทรสาร	 0	2646	1850

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

โทรศัพท์	0	2121	4657,	08	9967	7451		 โทรสาร	 0	2121	4657

เดอะมอลล์ ท่าพระ

โทรศัพท์	0	2477	7013,	08	4360	7380	 โทรสาร		0	2477	7013

เดอะมอลล์ บางกะปิ

โทรศัพท์	0	2363	3157,	08	4874	3926	 โทรสาร	 0	2363	3157

เดอะมอลล์ บางแค

โทรศัพท์	0	2454	5348,	08	4360	7375	 โทรสาร	 0	2454	5348	

พาราไดซ์ พาร์ค

โทรศัพท์	0	2047	0315,	08	5485	7592	 โทรสาร	 0	2047	0315

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

โทรศัพท์	0	2958	0787,	08	1832	7767	 โทรสาร	 0	2958	0787

แฟชั่นไอส์แลนด์

โทรศัพท์	0	2947	5670,	08	1373	7951	 โทรสาร	 0	2947	5670

เมกาบางนา

โทรศัพท์	0	2105	1655,	06	3272	1727	 โทรสาร	0	2105	1655

สีลมคอมเพล็กซ์

โทรศัพท์	0	2632	0194,	08	9204	9798	 โทรสาร	 0	2632	0194
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 ประเภทของการรับประกันภัย

การประกันอัคคีภัย

	 -	การประกันอัคคีภัย	

	 -	การประกันภัยสิทธิการเช่า	

	 -	การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก		

	 -	การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำาหรับรายย่อย	 

	 		(ไมโครอินชัวรันส์)	

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

	 -	การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

	 -	การประกันภัยตัวเรือ	

	 -	การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง	

	 -	การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์		

การประกันภัยยานยนต์

	 -	การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ	

	 -	การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ	

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

	 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล

	 -	การประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	

	 -	การประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุสำาหรับนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป	

	 -	การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ	

	 -	การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล	

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำาหรับธุรกิจนำาเท่ียวและมัคคุเทศก์	

	 -	การประกันภัย	200	สำาหรับรายย่อย	(ไมโครอินชัวรันส์)	

	 -	การประกันภัยโรคมะเร็ง

	 -	การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ

	 -	การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง

	 -	การประกันภัยสินเชื่อ

	 -	การประกันภัยผู้โดยสารเรือสำาหรับโดยสาร

	 -	การประกันภัยรักษ์สุขภาพ	(สำาหรับโครงการประกันภัยสุขภาพ 

	 		ส่วนบุคคลสำาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

	 	 เพื่อพำานักระยะยาว)	

	 การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

	 -	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

	 -	การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

	 -	การประกันภัยโจรกรรม

	 -	การประกันภัยกระจก

	 -	การประกันภัยสำาหรับเงิน

	 -	การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา

	 -	การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย

	 -	การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	

	 -	การประกันภัยร้านทอง		

	 -	การประกันภัยสำาหรับการขยายระยะเวลาการรับประกันของ 

	 		อุปกรณ์เครื่องใช้

	 -	การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

	 -	การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา	

	 -	การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร	

	 -	การประกันภัยหม้อกำาเนิดไอน้ำาและถังอัดความดัน	

	 -	การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

	 -	การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง	

	 -	การประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 

	 -	การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

	 -	การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง	

	 -	การประกันภัยความรับผิดสำาหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์	

	 -	การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำาหรับโรงพยาบาล	

	 -	การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพสำาหรับสถาปนิกและวิศวกร	

	 -	การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่	

	 -	การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

	 -	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม			

			 	 ประเภทที่	3	ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเชื้อเพลิง

	 -	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง 

	 	 ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมาย 

	 	 ในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร

	 -	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากสินค้า 

	 		ที่ไม่ปลอดภัย

	 -	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่งวัตถุอันตรายทางบก

	 -	การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกสำาหรับการทำา 

	 		เหมืองแร่

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ 

	 -	การประกันภัยความซื่อสัตย์

	 -	การประกันภัยอิสรภาพ

	 -	การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

	 -	การประกันภัยพร้อมสรรพสำาหรับเจ้าบ้าน

	 -	การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

	 -	การประกันภัยมงคลสมรส

	 -	การประกันภัยร้านค้า

	 -	การประกันภัยผู้ค้ำาประกันเงินกู้

	 -	การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์	

	 -	การประกันภัยสำาหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 -	การประกันภัยไซเบอร์

	 -	การประกันภัยเครื่องบิน

	 -	การประกันภัยสำาหรับผู้จัดงาน

	 -	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่	

	 -	การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มของนักบินและลูกเรือ	

	 -	การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก	ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

	 -	การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตที่ใช้ในกิจการพิเศษ 

	 		ประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า		

	 -	การประกันภัยสำาหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน	

	 -	การประกันภัยสวนทุเรียน	

	 -	การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

62	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	 

เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์	0	2009	9000

โทรสาร	0	2009	9991

SET	Center:	0	2009	9999

email:	SETContactCenter@set.or.th

www.set.or.th/tsd

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

-	ไม่มี

ผู้สอบบัญชี

รัชดา	ยงสวัสดิ์วาณิชย์

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขที่	4951

บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด

ชั้น	33	อาคารเลครัชดา

193/136-137	ถนนรัชดาภิเษก	

คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

โทรศัพท์	0	2264	0777

โทรสาร	0	2264	0789-90

email:	ernstyoung.thailand@th.ey.com

www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำานักงานมนูกิจทนายความ

59/6	ถนนเสือป่า	แขวงป้อมปราบ	 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	กรุงเทพฯ	10100

โทรศัพท์	0	2221	3466

โทรสาร	0	2221	3191

ที่ปรึกษาทางการเงิน

-	ไม่มี

สถาบันการเงินที่ติดต่อ

ธนาคารกรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)
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