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ความภาคภูมิใจ ปี 2563
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการธุรกิจประกันวินาศภัย
มาอย่างยาวนาน ปัจจุบันก้าวสู่ปีที่ 74 บริษัทฯ ได้ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
การบริการที่ดีและคัดสรรผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินชีวิตและ
สถานการณ์ ในปัจจุบัน พร้อมน�ำนวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้ ในการให้บริการ
เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและคู่ค้ามาอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพ ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศจากองค์กร
และสถาบันชั้นน�ำต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาโดยตลอด
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Best Non-Life Insurance Company 2020

รางวัล Best Non-Life Insurance CEO - Mr. Apisit Anantanatarat

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากงาน International Finance Awards 2020
จัดโดย International Finance Magazine (IFM) นิตยสารด้านธุรกิจ
และการเงินชั้นน�ำระดับโลก ซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้แก่บริษัทฯ ใน
ฐานะที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ยอดเยี่ยมในระดับภูมิภาคเอเชีย
ด้วยการด�ำเนินกิจการที่มั่นคงและแข็งแกร่ง มีระบบการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการให้บริการทีม่ คี ณุ ภาพแก่ลกู ค้า ไม่หยุดนิง่
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการบริการที่สามารถตอบโจทย์
ทุกความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด

จากงาน International Finance Awards 2020 จัดโดย International
Finance Magazine (IFM) ในฐานะที่ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่มีความรอบรู้และความสามารถในการบริหารการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้บริษัทฯ มีการจัดการที่ดีและ
มีความมัน่ คงมาอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ยังเป็นบุคคลต้นแบบทีด่ แี ละ
น่ายกย่องให้แก่พนักงานบริษัทฯ ในด้านการท�ำงานด้วยความตั้งใจ
และมุ่งมั่น เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
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รางวัล Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย
เพื่อประชาชนดีเด่น ประจ�ำปี 2562

จากงาน LE FONTI AWARDS 2020 จัดโดย LE FONTI นิตยสารและ
สื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียงด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินระดับโลก
จากการที่บริษัทฯ มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริการและ
เป็ น บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ชั้ น น� ำ ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การและ
การด�ำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อันทันสมัยมาใช้พฒั นาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง
ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกรวดเร็วและ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

จากงานมอบรางวั ล ประกั น ภั ย ดี เ ด่ น ครบวงจร จั ด โดยส�ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยหรือไมโคร
อินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับคู่ค้าในการด�ำเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพือ่ ขยายช่องทางการจ�ำหน่ายและส่งมอบกรมธรรม์ให้แก่ลกู ค้า
และประชาชนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
การท�ำประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทัว่ ถึงมากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นการบริหาร
ความเสี่ยงในการด�ำเนินชีวิต

รางวัล Product of the Year 2020 ประเภทสินค้าและบริการ
กลุ่มประกันภัยยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจ�ำปี 2563 ระดับประเทศ

จากงาน Product of the Year Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร Business+
ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการที่บริษัทฯ ได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้านประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ให้มี
คุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และน�ำเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาให้บริการเคลมรถยนต์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ท�ำให้ได้รบั ความเชือ่ ถือและไว้วางใจ
ของลูกค้ามาโดยตลอด

จัดโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่
บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ทมี่ มี าตรฐาน มีการจัด
สวัสดิการแรงงานทีเ่ หมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท�ำงานทีด่ ี
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัย
น�ำไปสูค่ วามร่วมมือในการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและสร้างความเจริญ
ก้าวหน้าในการด�ำเนินธุรกิจต่อไป

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน

นอกจากนี้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับ
Financial Strength Rating ในระดับ A- (Excellent) และ Issuer
Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company อีกหนึ่งสถาบัน
การจัดอันดับทางการเงินชั้นน�ำของโลก ตอกย�้ำถึงสถานะความมั่นคง
แข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพทางการเงิน และความเป็น
บริษทั ชัน้ น�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยทีม่ คี วามสามารถ
ทางการแข่งขันและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงินจาก Standard &
Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�ำของโลก
ในระดับ A- (Stable) ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความเป็นบริษัทชั้นน�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถ
ทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์
ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Standard & Poor’s

9 พฤศจิกายน 2563

Financial Strength Rating - Local Currency
Issuer Credit Rating - Local Currency
Outlook

A- (Strong)
A- (Strong)
Stable

A.M. Best

29 พฤษภาคม 2563

Financial Strength Rating
Financial Strength Rating Outlook
Issuer Credit Rating
Issuer Credit Rating Outlook

A- (Excellent)
Negative
a- (Excellent)
Negative
5
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ปี 2563 ถือเป็นปีที่ท้าทายอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ เนื่องจาก
เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
เศรษฐกิจไทยที่รายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็น
รายได้หลักของประเทศได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้ง
ประเทศไทยยังมีปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก ก�ำลังซื้อของ
ผู้บริโภคหดหาย ยอดจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ใหม่ภายใน
ประเทศลดลงอย่างมาก รวมทั้งปัญหาการเมืองในประเทศ ปัจจัย
ดังกล่าวได้ส่งผลต่อเนื่องมายังธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งจากข้อมูลของ
ส�ำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (Insurance Premium Rating
Bureau) พบว่า เบี้ยประภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัยใน
ปี 2563 เติบโตลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า
เหลือเพียงร้อยละ 3.9 แม้จะได้รับผลบวกจากยอดจ�ำหน่ายกรมธรรม์
ประกันภัย COVID-19 รวมทั้งประกันภัยสุขภาพอื่นๆ ที่เติบโตขึ้นมาก
จากการตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการเจ็บป่วยของผู้บริโภคก็ตาม

แม้จะมีปัจจัยลบต่างๆ มากมาย แต่ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ
ในปี 2563 ยังคงสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมาย มีเบี้ยประกันภัยรับ
รวม 22,858.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 8.8 มีก�ำไรสุทธิ
เท่ า กั บ 2,705.6 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ก� ำ ไรต่ อ หุ ้ น 25.41 บาท
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ งวดสุดท้ายในอัตราหุน้ ละ 6 บาท รวมทัง้ ปี
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ
มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง
เห็นได้จากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy
Ratio: CAR) ณ สิ้นสุดเดือนกันยายน 2563 ที่ระดับร้อยละ 280.8
สูงกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด และการรักษาอันดับความน่าเชือ่ ถือทางการเงิน
ที่อยู่ในระดับสูง คือ A- (Stable) จัดอันดับโดย Standard & Poor’s
(S&P) ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 และ A- (Excellent) จัดอันดับ
โดย A.M. Best ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
และขอขอบคุณผูบ้ ริหารและพนักงานทุกท่านทีไ่ ด้ทมุ่ เทในการปฏิบตั งิ าน
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ รวมทั้งได้สนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมต่างๆ อย่างเต็มที่ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเติบโต
อย่างโดดเด่นด้วยภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถก้าวผ่านวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว บริษทั กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษทั ประกันวินาศภัยรายแรกของประเทศทีพ่ ฒั นา
กรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ออกสูต่ ลาด เพือ่ ช่วยบรรเทาความเสีย่ ง
และคลายความกังวลใจของลูกค้าต่อการสูญเสียรายได้จากกรณีตดิ เชือ้
และจะต้องถูกกักตัวเพือ่ รักษาพยาบาลเป็นเวลานาน โดยให้ความคุม้ ครอง
แบบเจอ จ่าย จบ และเบี้ยประกันภัยราคาถูกที่ผู้บริโภคทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้พฒั นาสินค้าและบริการใหม่ๆ
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปสู่ New Normal
และช่วยบรรเทาผลกระทบให้กบั ลูกค้า เช่น เพิ่มช่องทางให้บริการผ่าน
LINE Official Account @bangkokinsurance เพิม่ บริการรักษาพยาบาล
ผ่านระบบให้บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) การออก
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ระยะสั้น ตลอดจนการให้ลูกค้าสามารถ
ผ่อนช�ำระค่าเบี้ยประกันภัยได้สูงสุดถึง 6 เดือน เป็นต้น

นายชัย โสภณพนิช
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สารจากประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
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ปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เฉกเช่น
เดียวกับภาคธุรกิจอืน่ ๆ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนและปัจจัยท้าทาย
หลากหลายด้ า นที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งการหดตั ว อย่ า งรุ น แรงของ
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจภายในประเทศ อันเป็นผลโดยตรงจากการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กอปรกับ
ความเปราะบางทางการเมืองในประเทศ อีกทั้งธุรกิจประกันภัยยังมี
สภาพการแข่งขันที่รุนแรงจากพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
ยุคใหม่ที่มีการเปรียบเทียบราคา ความคุ้มครอง และความคาดหวังใน
ทุกด้านทีส่ งู ขึน้ มาก อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวการณ์ดงั กล่าว บริษทั ฯ
ยังคงสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างดี มีเบี้ยประกันภัยรับที่เติบโตบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดโดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และรางวัล
Product of the Year 2020 ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันภัย
ยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จัดโดย
นิตยสาร Business + ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ ตอบแทนสังคม
และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของการส่งเสริม
พร้อมสนับสนุนให้คนในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจน
บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการด�ำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจมาโดยตลอดกว่า 73 ปี
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ “มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” เราจะก้าวไป
และจากทีบ่ ริษทั ฯ ยึดมัน่ หลักการสร้างดุลยภาพในการขยายงานควบคู่ ข้างหน้าเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป
การรั ก ษามาตรฐานผลประกอบการที่ ดี ไม่ ห ยุ ดนิ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการน�ำเทคโนโลยีที่ก้าวล�้ำมาใช้ในงาน ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการรับประกันภัย สินไหมทดแทน การออกแบบ พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และงานสนับสนุนต่างๆ ด้วยเป้าหมายทีจ่ ะตอบสนอง ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน
ทุกความต้องการของลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างตรงใจและสร้างความ อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ ท�ำให้ในปี 2563 บริษทั ฯ ประสบผลส�ำเร็จ
พึงพอใจอย่างสูงสุด ท�ำให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีผลประกอบการเป็นที่พึงพอใจ
จากหลายสถาบัน ได้แก่ รางวัล Best Non-Life Insurance Company
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และ Best Non-Life Insurance CEO จัดโดย
International Finance Magazine (IFM) รางวัล Excellence of the
Year Innovation & Leadership Insurance จัดโดย LE FONTI รางวัล
บริษทั ประกันวินาศภัยทีม่ กี ารส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพือ่ ประชาชน
ดีเด่นประจ�ำปี 2562 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจ�ำปี 2563 ระดับประเทศ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
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รายงานผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงาน ปี 2563
การด�ำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา
ผลการด�ำเนินงานในปี 2563 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับรวมทุกประเภท
22,858.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยในปีนี้
การประกันภัยทีม่ อี ตั ราการขยายตัวสูงสุดคือ การประกันภัยตัวเรือ และ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งขยายตัวร้อยละ 35.7 และร้อยละ 14.8
ตามล�ำดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 29,160.7 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จ�ำนวน 2,856.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 รายการ
ส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มขึ้น 2,413.0
ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 738.7 ล้านบาท หนี้สินภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีลดลง 492.3 ล้านบาท และเจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ
เพิ่มขึ้น 183.8 ล้านบาท

ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลก�ำไร 2,873.1
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 630.9 ล้านบาท หรือร้อยละ
28.1 สาเหตุหลักมาจากในปี 2563 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ลดลง 1,296.3 ล้านบาท จึงส่งผลให้เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็น
รายได้เพิ่มขึ้น 1,661.1 ล้านบาท

ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของ
เจ้าของ 30,343.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.2 จากปี 2562 ที่มีส่วนของ
เจ้าของ 31,023.1 ล้านบาท รายการที่ส�ำคัญคือ องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของลดลง 1,829.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 และ
ก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,149.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.2

ก�ำไรจากการลงทุนและรายได้อนื่ 1,360.6 ล้านบาท ลดลงจากปีทผี่ า่ นมา
ร้อยละ 16.2 เมือ่ รวมกับผลก�ำไรจากการรับประกันภัย หักด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.2
หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นก�ำไรสุทธิ 2,705.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้อยละ 10.4 หรือคิดเป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 25.41 บาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งมีก�ำไรต่อหุ้นเท่ากับ 23.02 บาท

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
2559

16,031

2560
2561

15,941
17,326

2562

การจัดสรรเงินปันผลในปี 2563 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล 2563
ไปแล้ว 3 งวด งวดละ 3 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายอัตราหุ้นละ 9 บาท
ส�ำหรับงวดสุดท้ายของปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้
จัดสรรเงินปันผล หุน้ ละ 6 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2563 อัตราหุน้ ละ
15 บาท สูงกว่าปี 2562 ทีจ่ า่ ยปันผลอัตราหุน้ ละ 14 บาท (การพิจารณา ก�ำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
จ่ายปันผลครั้งสุดท้าย ประจ�ำปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ 2559
1,536
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564)
2560
2561

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกอบด้ ว ยสิ น ทรั พ ย์ 59,503.8 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.8 2562
จากปี 2562 ที่มีสินทรัพย์ 57,327.1 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ท่ีมี 2563
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิ
เพิ่มขึ้น 1,907.8 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น 886.6 ล้านบาท
(อันเป็นผลจากการเริ่มใช้มาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563) เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิลดลง 534.3 ล้านบาท
และเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิเพิ่มขึ้น 162.7 ล้านบาท
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1,396

21,009
22,858

1,286 2,822
1,366 2,762
1,317 2,785

1,468

1,625 2,786

1,161
1,849
ก�ำไรสุทธิจากการรับประกันภัย

1,361 3,210
ก�ำไรสุทธิจากการลงทุน

ผลการด�ำเนินงานของการรับประกันภัย
แต่ละประเภทในปี 2563

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 230.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.6
โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 44.9 ในปีที่ผ่านมา
เป็นร้อยละ 41.7 ผลการรับประกันภัยในปี 2563 มีอัตราความเสียหาย
การประกันอัคคีภัย
บริษัทฯ มีเบี้ยประกันอัคคีภัยรวม 1,557.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ร้อยละ 24.0 ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 39.2
จากปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจาก ส่งผลให้มีก�ำไรจากการรับประกันภัยสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 113.7 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.5 จากปีที่ผ่านมา
		
ช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,000.0 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7
โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 64.2 ลดลงจากร้อยละ 68.1
ในปี 2562 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็น
ร้อยละ 25.6 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 12.9
ส่งผลให้มีก�ำไรจากการรับประกันอัคคีภัยลดลงเป็น 466.1 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.9		

ก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)
2559

2,426
2,403

2560
2561

2,407

2562
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

2,451
2,706

2563

• ตัวเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 60.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
35.7 เมือ่ เทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจากเบีย้ ประกันภัยเพิม่ ขึน้
จากช่องทางธุรกิจนายหน้า

ส่วนของเจ้าของ (ล้านบาท)

เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิ 7.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 27.6 โดยบริษทั ฯ
รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 12.3 ลดลงจากร้อยละ 13.1 ในปี 2562
ผลการรับประกันภัยในปี 2563 มีอัตราความเสียหายร้อยละ 46.2
เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมาทีม่ อี ตั ราความเสียหายร้อยละ 31.7 แต่ยงั คง
มีก�ำไรจากการรับประกันภัยตัวเรือเพิ่มขึ้นเป็น 10.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 0.7 ล้านบาท

2559 1,064.7
2560 1,064.7
2561 1,064.7

• สินค้า บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 552.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
1.4 จากปี 2562 โดยมีเบี้ยประกันภัยลดลงจากช่องทางธุรกิจลูกค้า
องค์กร และธุรกิจนายหน้า

34,080.7 35,145.4
33,810.7 34,875.4

2562 1,064.7

29,958.4 31,023.1

2563 1,064.7

29,278.3 30,343.0

ทุน
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32,189.0 33,253.7

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก�ำไรสะสม และอื่นๆ

การประกันภัยรถยนต์

เบีย้ ประกันภัยรับสุทธิของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดทุกประเภท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 4,541.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 ในปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัย
ไว้เองร้อยละ 40.0 ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 44.6 โดยมีอัตรา
ความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2563 อยู่ที่
ร้อยละ 45.7 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.2 ในปี 2562 แต่มีอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายลดลงจากร้อยละ 27.1 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 20.0 ในปี 2563
ส่งผลให้มกี ำ� ไรจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิม่ ขึน้ เป็น 1,558.1 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 29.9

ในปี 2563 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับ 9,333.9 ล้านบาท ขยายตัวเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.8 เมือ่ เทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักมาจากการขยายงานผ่านทาง
ช่องทางธุรกิจนายหน้าซึ่งมีการเข้าร่วมโครงการกับคู่ค้าบางราย ทั้งนี้
บริษทั ฯ มีการพิจารณาปรับลดพอร์ตการรับประกันภัยรถบรรทุกประเภท 3
ผ่านช่องทางธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เนือ่ งจากมีอตั ราความเสียหาย
ค่อนข้างสูง
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 9,029.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3
โดยปีนี้ บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 96.7 ลดลงจากปี 2562
ที่ร้อยละ 97.2 ส�ำหรับอัตราความเสียหายในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 66.1
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 65.6 ในปี 2562 แต่มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลง
จากร้อยละ 29.5 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 25.9 ในปี 2563 ส่งผลให้มี
ก�ำไรจากการรับประกันภัยรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็น 725.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 ร้อยละ 89.7

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น โดยใน
ปี 2563 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยในการรับประกันภัยทัง้ สิน้ 13,612.6 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.6 ทั้งนี้ ค่าสินไหมทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 17.4 ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัย ประเภทนี้ประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท
คือ การประกันภัยอุบตั เิ หตุ การประกันภัยด้านวิศวกรรม การประกันภัย
เกี่ยวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และการประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม
11,354.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.8 จากปี 2562 ทีม่ เี บีย้ ประกันภัยรับ
รวม 9,889.9 ล้านบาท โดยเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในปีนี้ที่เพิ่มขึ้น
มาจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและการประกันภัยสุขภาพ
ผ่านทางช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อย มีการขยายฐานลูกค้ารายย่อย
ผ่านช่องทาง Telemarketing โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการประกันภัย
โควิด-19 และประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดผ่านทางช่องทางธุรกิจ
นายหน้า และช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 21,546.5
ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.4 จากปี 2562 และมีส่วนแบ่งการตลาด
ปี 2563 ร้อยละ 8.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ 8.2 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัย
ร้อยละ 47.7 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.4 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด
เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2563 เท่ากับร้อยละ 11.1 เพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 10.8 ในปี 2562 และการประกันภัยรถยนต์มีส่วนแบ่งตลาด
เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.2 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2563 ในขณะที่
การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยทางทะเลมีส่วนแบ่งการตลาด
ร้อยละ 13.5 และ 11.0 ตามล�ำดับ
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โครงการในอนาคต

ปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการบริการเพื่อให้สอดคล้องกับ Digital
Lifestyle ของลูกค้า โดยร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนา Health Care
Platform ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ ทัง้ ในรูปแบบของการประมวลผล
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามเป็ น ไปได้ ข องโรค (AI Symptom Checker)
ซึง่ ใช้ระบบวิเคราะห์โรคและแจ้งให้ผใู้ ช้บริการรับทราบผลการวิเคราะห์
อาการของโรคในเบือ้ งต้น และการบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ซึง่ เป็นการให้บริการทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกสบายไม่ตอ้ งเดินทาง
ไปพบแพทย์ สามารถปรึกษาแพทย์เป็นการส่วนตัวผ่านทางแอปพลิเคชัน
เมื่อปรึกษาและได้รับค�ำวินิจฉัยเรียบร้อยสามารถรับยาตามค�ำสั่งยา
ของแพทย์ โดยยาจะถูกส่งให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญของการเป็น Data Driven
Organization ที่ใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า
โดยเน้นให้ผบู้ ริหารและพนักงานน�ำข้อมูลมาใช้วเิ คราะห์ เพือ่ สนับสนุน
การตัดสินใจทางธุรกิจทัง้ ในงานด้านรับประกันภัย สินไหมทดแทน และ
การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ร องรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า
หรือคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น

เงินปันผล (บาท)

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้เริม่ การให้บริการเคลมผ่านแอปพลิเคชัน Line
ซึง่ ถือเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีจ่ ะเพิม่ ความสะดวกและความรวดเร็วในการให้
บริการรับแจ้งเคลม โดยลูกค้าสามารถแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์
ด้วยการแชร์ต�ำแหน่งที่อยู่ (Location) ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุ
นอกจากนี้ ยังสามารถส่งข้อความ ส่งรูปภาพรถยนต์ทไี่ ด้รบั ความเสียหาย
รวมทัง้ ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสินไหมทดแทนยานยนต์ได้ทนั ที
อีกด้วย

2559

14

2560
2561

14

2562

14

2563

ส�ำหรับในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีแผนงานลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะ
ยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น (บาท)
โดยก�ำลังศึกษาการปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนา และออกแบบอย่างเป็นสากล เพื่อให้ 500
450
เข้ า มาช่ ว ยเสริ ม การท� ำ งาน การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล และเพิ่ ม 400
ประสิทธิภาพระบบการบริการประกันภัย และสามารถตอบโจทย์ 350
ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เอาประกันภัยได้อย่าง 300
สูงสุด รวมทัง้ มีแผนงานในการน�ำดิจทิ ลั เทคโนโลยีมาใช้ในวงการประกันภัย 250
เช่ น เทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขายประกั น เทคโนโลยี ที่ เ พิ่ ม 200
ช่องทางและช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการแจ้งเคลมหรือ 150
100
ช�ำระเงิน เทคโนโลยีท่ีช่วยลดขั้นตอนในการท�ำงานของสินไหม เช่น
2559 2560 2561 2562 2563
การใช้ AI มาวิเคราะห์ความเสียหายของรถยนต์แทนการใช้คน เป็นต้น
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14
15

500
450
400
350
296 สูง
300 276 ปิด
250
200 173 ต่ำ�
150
100

รายงานผลการด�ำเนินงาน
(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ

การเปลี่ยนแปลง
%

2563
สัดส่วน %

2563

2562

1,557.9
612.2
9,333.9
11,354.2
22,858.2

1,525.0
604.3
8,989.7
9,889.9
21,008.9

2.2
1.3
3.8
14.8
8.8

6.82
2.68
40.83
49.67
100.00

466.1
123.8
725.1
1,558.1
2,873.1
984.3
39.3
1,849.5

567.4
92.7
382.2
1,199.9
2,242.2
1,078.3
2.5
1,161.4

(17.9)
33.5
89.7
29.9
28.1
(8.7)
1,472.0
59.2

16.22
4.31
25.24
54.23
100.00
34.26
1.37
64.37

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย

(ล้านบาท)

รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายได้สุทธิจากการลงทุน

2563
274.9
852.3
187.5
171.8
20.8
1,507.3
86.4
60.3
1,360.6

2562
319.0
907.5
239.1
182.7
23.4
42.2
1,713.9
89.3
1,624.6

1,849.5
1,360.6
3,210.1
504.5
2,705.6
25.41
106.47 ล้าน
10.00

1,161.4
1,624.6
2,786.0
334.7
2,451.3
23.02
106.47 ล้าน
10.00

การเปลี่ยนแปลง %
(13.8)
(6.1)
(21.6)
(6.0)
(11.1)
(100.0)
(12.1)
(3.2)
100.0
(16.3)

ผลการดำ�เนินงาน

กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ (บาท)

14

59.2
(16.2)
15.2
50.7
10.4
10.4
-

รายได้จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนส�ำหรับปี 2563 มีจ�ำนวน 1,507.3 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2562 จ�ำนวน 206.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.1 ประกอบด้วยรายได้
ดอกเบี้ย 274.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.8 เงินปันผลรับ 852.3 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 6.1 ก�ำไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 187.5 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 21.6 รายได้ค่าเช่าและอื่นๆ 171.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.0
ส่วนแบ่งก�ำไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 20.8 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 86.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 และ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามทีก่ ำ� หนดในแนวปฏิบตั ทิ างการ
บัญชี เรือ่ งเครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
60.3 ล้านบาท ท�ำให้มรี ายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,360.6 ล้านบาท โดยคิดเป็น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) ร้อยละ 3.3
ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด หรือร้อยละ 5.5 ของมูลค่าเงินลงทุน
ตามราคาทุน

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนนั้น บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ้นทุน
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�ำนวน 6,083.7 ล้านบาท
หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ราคาทุน-สุทธิเท่ากับ 6,018.6 ล้านบาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 22.2 แบ่ ง เป็ น เงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น ทุ น ที่ จ ดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศจ�ำนวน 5,305.7 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 19.6 ของการลงทุนทั้งหมด ลดลง 7.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
0.1 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ดี
ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่า
ของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่า
เงินลงทุนให้น้อยลง

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 27,075.4 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี 2562 จ�ำนวน 1,968.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.8 ส�ำหรับ
การจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจ�ำนวน 19,135.6 ล้านบาท
หรือร้อยละ 70.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้
ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหนึ่งจ�ำนวน 7,939.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 29.3 ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน
ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�ำนวน 268.9 ล้านบาท หรือสัดส่วน
ร้อยละ 1.0 เพิ่มขึ้น 22.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้
เกิดจากการรับรู้ผลก�ำไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผลจากบริษัทร่วมนั้นๆ
ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20
และเป็นการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทุนในบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลัก
โดยการถือหุน้ ในบริษทั ประกันภัยและบริษทั ประกันภัย ในประเทศกัมพูชาและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการเพิ่มโอกาสการท�ำธุรกิจ
ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทร่วมเหล่านั้นล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโตทั้งในด้าน
การขยายธุรกิจและผลก�ำไร รวมถึงมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้
แก่บริษัทฯ ได้

ส�ำหรับเงินลงทุนในหุน้ ทุนบริษทั จ�ำกัดทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์-สุทธิ
จ�ำนวน 712.9 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่ 1,449.35 จุด ลดลง โดยลดลงจากปีก่อนหน้า 88.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.1 การลงทุน
จากปี 2562 ซึ่งปิดที่ 1,579.84 จุด ลดลง 130.49 จุด หรือร้อยละ 8.3 ในหุ้นทุนนอกตลาดฯ บางส่วนเป็นการถือตราสารทุน เพื่อวัตถุประสงค์
โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์ ในการประกอบธุรกิจอืน่ โดยการถือหุน้ ในนิตบิ คุ คลทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาตให้ประกอบ
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งในช่วงต้นปีและปลายปี ส่งผลให้ ธุรกิจประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัย
ณ วั น สิ้ น ปี บ ริ ษั ท ฯ มี ส ่ ว นเกิ น ทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า หุ ้ น ใน ในต่างประเทศ และมีการขายหุ้นนอกตลาดออกไปบางส่วน อนึ่ง หุ้นทุน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยจ�ำ นวน 17,060.6 ล้ า นบาท ลดลง นอกตลาดหลักทรัพย์สว่ นใหญ่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุน้
จากปี 2562 จ�ำนวน 3,925.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.7
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินลงทุนที่จะถือ
จนครบก�ำหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบัน
การเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน) จ�ำนวน 13,729.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50.7 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2,509.0 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 22.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจทีว่ ดั มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 3,252.2 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 408.7 ล้านบาท
หรือร้อยละ 11.2 จากปีก่อน และเงินลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่วัดมูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จ�ำนวน 630.8 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 325.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.0

บริษทั ฯ ยังลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนจ�ำนวน 347.5 ล้านบาท
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 ของเงินลงทุนทัง้ หมด ไม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ นหน้า
หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละทรั ส ต์ เ พื่ อ การลงทุ น
ในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจ�ำนวน 1,304.8
ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 4.8 เพิ่มขึ้น 59.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.8

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีเงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่อีกประเภทหนึ่ง คือ
เงินให้กยู้ มื โดยมีอสังหาริมทรัพย์จำ� นองเป็นประกันจ�ำนวน 1,514.6 ล้านบาท
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 207.8 ล้านบาท
หรือร้อยละ 15.9
15

การลงทุน
(ล้านบาท)

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

สิ้นงวดปี
2563

สิ้นงวดปี
2562

การเปลี่ยนแปลง
%

13,729.7
1,514.6
3,252.2
639.1
19,135.6
5,305.7
712.9
268.9
1,602.3
50.0
27,075.4

11,220.7
1,306.8
3,660.9
964.3
17,152.7
5,313.4
801.8
246.4
1,543.1
50.0
25,107.4

22.4
15.9
(11.2)
(33.7)
11.6
(0.1)
(11.1)
9.1
3.8
7.8

อัตราส่วน
แยกตาม
ประเภท %
2563
50.7
5.6
12.0
2.4
70.7
19.6
2.6
1.0
5.9
0.2
100.0
(ล้านบาท)

สิ้นงวดปี 2563
เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
เงินฝากธนาคาร
เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
พันธบัตร
หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น
รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่
หุ้นทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
หน่วยลงทุน
- ในตลาดหลักทรัพย์
- นอกตลาดหลักทรัพย์
รวมเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกิน
(ต่ำ�กว่า) ทุน
จากการวัด
มูลค่าเงินลงทุน

13,729.7
1,514.6
3,252.2
639.1
19,135.6
5,305.7
712.9
268.9
1,602.3
50.0
27,075.4

13,727.0
1,465.4
3,300.5
587.3
19,080.2
22,366.3
2,746.7
268.9
1,658.2
46.4
46,166.7

48.3
(51.8)
(3.5)
17,060.6
2,033.8
55.9
(3.6)
19,143.2
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ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
(2.7)
(49.2)
(51.9)
(51.9)

การลงทุนในหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วน
ในการ
ถือหุ้น
(%)

ธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์
กรุงเทพประกันชีวิต
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น
จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
ไทยรับประกันภัยต่อ
ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
ปูนซิเมนต์ไทย
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)
อินทัช โฮลดิ้งส์
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป
ช.การช่าง
เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำ�มันปาล์ม
โรงพยาบาลนนทเวช
ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น
ปตท.
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
สมิติเวช
ทีทีดับบลิว
ทิพยประกันภัย
เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล
ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ซีพี ออลล์
บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ราช กรุ๊ป
รวม 30 อันดับ
อื่นๆ 72 บริษัท
หน่วยลงทุน
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ
รวม

ธนาคาร
การแพทย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
ประกันภัยและประกันชีวิต
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
ประกันภัยและประกันชีวิต
วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
บรรจุภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาหารและเครื่องดื่ม
บริการรับเหมาก่อสร้าง
อาหารและเครื่องดื่ม
สื่อและสิ่งพิมพ์
พลังงานและสาธารณูปโภค
อาหารและเครื่องดื่ม
การแพทย์
บริการรับเหมาก่อสร้าง
พลังงานและสาธารณูปโภค
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแพทย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
ประกันภัยและประกันชีวิต
เงินทุนและหลักทรัพย์
ประกันภัยและประกันชีวิต
ขนส่งและโลจิสติกส์
พาณิชย์
ขนส่งและโลจิสติกส์
พลังงานและสาธารณูปโภค

1.80
13.43
4.60
2.34
7.20
2.37
9.68
0.03
0.01
0.32
0.02
0.06
0.09
0.02
0.29
1.16
5.28
3.19
0.10
0.00
0.01
0.12
0.09
0.26
0.99
0.24
0.05
0.01
0.02
0.04
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มูลค่าตามบัญชี

ราคาตลาด

ต่อหุ้น
(บาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

ต่อหุ้น
(บาท)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

40.73
9.60
6.04
39.40
6.71
1.32
24.01
35.00
442.28
7.52
70.13
83.00
28.29
29.24
15.19
5.30
1.13
7.28
23.67
41.86
190.39
288.34
8.97
20.91
9.17
33.47
4.20
67.03
10.59
45.58

1,397
1,025
475
276
192
132
112
51
49
48
48
46
43
42
40
39
38
37
36
36
36
35
33
32
32
31
31
31
31
29
4,483
807
1,652
6,942

118.50
120.00
21.00
134.00
6.70
1.27
19.30
41.50
378.00
12.20
56.25
49.00
16.60
26.75
17.90
23.80
1.78
42.25
12.60
42.25
176.00
397.00
12.30
26.50
21.80
33.00
8.30
58.25
9.25
53.00

4,063
12,809
1,650
939
192
127
90
60
42
79
39
27
25
38
47
176
60
216
19
37
33
49
45
41
76
31
61
27
27
33
21,158
1,200
1,705
24,063

การลงทุนในบริษัทอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้
ลำ�ดับ ชื่อ/สถานที่ตั้งบริษัท

ประเภท
ธุรกิจ

ยละของจำ�นวนหุ้น
ประเภท จำ�นวนหุ้นที่ถือ ทีร้่อออกจำ
�หน่ายแล้วของ
หุ้น
บริษัทนั้น

1

บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จำ�กัด
คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เชิ้ท สตรีท, เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11,
เบอร์มิวด้า

ประกันภัย

สามัญ

23,936

41.70

2

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จำ�กัด
321/1-2 เลขที่ 18 บ้านพงสะหวันเหนือ ศรีสัตตนาค
แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกันภัย

สามัญ

380,000

38.00

3

บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จำ�กัด (มหาชน)
5 ถนนเลขที่ 13 สังกัดวัตพนม คั้นดวนเปญ พนมเปญ กัมพูชา

ประกันภัย

สามัญ

1,604,470

22.92

4

บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ อินเวสท์เมนท์ จำ�กัด
ชั้น 16 เวิลด์ไวดเฮ้าส์, 19 ถนนเดอส์เวกซ์ เซ็นทรัล, ฮ่องกง

ประกันภัย

สามัญ

15,210,000

19.50

5

บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสอินโด จำ�กัด
แกรนด์ ศลีปิ ทาวเวอร์ ชั้น 42 ยูนิต จี-เฮช เจแอล. เลทเจน
เอส.ปราแมน คาว์ 22-24 ปาล์มเมราห์ จาการ์ตา
บาราท 11480 อินโดนีเซีย

ประกันภัย

สามัญ

6,080,000

19.00

6

บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พัฒนา
สามัญ
อสังหาริมทรัพย์

405,000

15.00

7

บริษัท ยูเนี่ยนไซม์ดาร์บี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 30 ห้องเลขที่ 3002A
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

นายหน้า
ประกัน
วินาศภัย

สามัญ

6,000

15.00

8

บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

การแพทย์

สามัญ

106,740,417

13.43

9

บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ลิส จำ�กัด
173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ลีสซิ่ง

สามัญ

60,000

10.00

10

บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จำ�กัด
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย/ไว.ดับยู.ซี.เอ. ชั้น 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

นายหน้า
ประกัน
วินาศภัย

สามัญ

10,000

10.00
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โครงสร้างรายได้
(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยรับ

2563

สัดส่วน
%

2562

สัดส่วน
%

2561

สัดส่วน
%

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

1,557.9
612.2
9,333.9
11,354.2
22,858.2

6.82
2.68
40.83
49.67
100.00

1,525.0
604.3
8,989.7
9,889.9
21,008.9

7.26
2.88
42.79
47.07
100.00

1,610.4
436.1
6,888.1
8,391.6
17,326.2

9.29
2.52
39.76
48.43
100.00

466.1
123.8
725.1
1,558.1
2,873.1
984.3
39.3
1,849.5

16.22
4.31
25.24
54.23
100.00
34.26
1.37
64.37

567.4
92.7
382.2
1,199.9
2,242.2
1,078.3
2.5
1,161.4

25.31
4.13
17.05
53.51
100.00
48.09
0.11
51.80

554.2
134.0
474.3
1,389.2
2,551.7
1,080.8
3.2
1,467.7

21.72
5.25
18.59
54.44
100.00
42.35
0.13
57.52

274.9
852.3
187.5
171.8
20.8

18.24
56.54
12.44
11.40
1.38

319.0
907.5
239.1
182.7
23.4

18.61
52.95
13.95
10.66
1.37

280.5
863.6
107.4
159.4
17.0

19.95
61.42
7.64
11.33
1.21

1,507.3
86.4
60.3
1,360.6

100.00
5.73
4.00
90.27

42.2
1,713.9
89.3
1,624.6

2.46
100.00
5.21
94.79

(21.8)
1,406.1
88.5
1,317.6

(1.55)
100.00
6.29
93.71

กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน

ดอกเบี้ย
เงินปันผล
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษทั ร่วมภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการกลับรายการ
ด้อยค่าของเงินลงทุน
รายจ่ายจากการลงทุน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายได้สุทธิจากการลงทุน
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส
(พันบาท)

ผลการดำ�เนินงาน
แต่ละไตรมาส

เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์
และสินทรัพย์
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

2563

2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
6,136,135 4,997,694 6,001,403 5,722,988 4,896,202 4,810,955 5,565,100 5,736,662
615,863 788,854 857,261 611,132 571,345 491,084 481,491 698,322
277,670 214,244 222,983 269,382 285,718 264,581 250,559 277,405
9,657
9,853
9,979
9,848
703
668
614
568
328,536 564,757 624,299 331,902 284,924 225,835 230,318 420,349
428,366 351,321 284,174 109,168 370,380 402,027 469,703 143,320
31,301
788,203
119,416
668,787

169,406
1,085,484
153,166
932,318

(7,394)
901,079
139,507
761,572

(5,753)
435,317
92,398
342,919

1,882
657,186
75,180
582,006

96,568
724,430
48,238
676,192

(10,545)
689,476
78,041
611,435

เทียบเป็นรายหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำ�สุด
มูลค่าหุ้น

151,196
714,865
133,217
581,648
(บาท)

6.28
8.76
7.15
3.22
5.47
6.35
5.74
5.46
106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน
3.00
3.00
3.00
6.00
3.00
3.00
3.00
5.00
296
173
10.00

285
218
10.00

289
278
10.00
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282
270
10.00

334
323
10.00

334
323
10.00

338
319
10.00

322
293
10.00

สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี
(พันบาท)

ในรอบปี

เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรสุทธิจากการรับประกันภัย
รายได้สุทธิจากการลงทุน
กำ�ไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ

2563

2562

2561

2560

2559

22,858,220
2,873,110
984,279
39,337
1,849,494
1,173,029
187,560
3,210,083
504,487
2,705,596

21,008,919
2,242,242
1,078,263
2,553
1,161,426
1,385,430
239,101
2,785,957
334,676
2,451,281

17,326,215
2,551,762
1,080,794
3,266
1,467,702
1,210,208
107,424
2,785,334
378,526
2,406,808

15,940,907
2,386,593
986,582
3,618
1,396,393
1,227,658
138,251
2,762,302
359,205
2,403,097

16,031,324
2,553,177
1,012,932
3,768
1,536,477
1,229,910
55,508
2,821,895
396,107
2,425,788

10,310,716
30,343,047

9,978,382
31,023,097

8,275,770
34,875,364

7,340,161
35,145,442

7,399,141
33,253,729

เมื่อสิ้นปี

เงินสำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
เทียบเป็นรายหุ้น

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์
สูงสุด
ต่ำ�สุด
ราคาปิด
มูลค่าหุ้น
จำ�นวนพนักงาน

(บาท)

25.41
106.47 ล้าน
15.00
285.41

23.02
106.47 ล้าน
14.00
291.38

22.61
106.47 ล้าน
14.00
327.56

22.57
106.47 ล้าน
14.00
330.10

22.78
106.47 ล้าน
14.00
312.33

296.00
173.00
276.00
10.00
1,592

338.00
293.00
295.00
10.00
1,550

392.00
327.00
329.00
10.00
1,498

368.00
345.00
358.00
10.00
1,495

366.00
335.00
344.00
10.00
1,507
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ด้านรับประกันวินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
รวมทั้งการรับประกันภัยต่อ
โดยเริ่มด�ำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2490 ต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลั กทรั พ ย์ แ ห่งประเทศไทยเมื่อ ปี 2521 และแปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ปัจจุบันบริษัทฯ ด�ำเนินกิจการมาด้วย
ความมัน่ คงเข้าสูป่ ที ี่ 74 มีทนุ จดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ 106.47 ล้านหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

และสวั ส ดิ ก ารแรงงาน ประจ� ำ ปี 2563 ระดั บ ประเทศ จั ดโดย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมถึงรางวัล
Product of the Year 2020 ประเภทสินค้าและบริการกลุ่มประกันภัย
ยอดเยี่ยมแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จัดโดย
นิตยสาร Business + ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์จาก Bureau Veritas
Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ในปี 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงาน
ของส�ำนักงานใหญ่ สาขา และส�ำนักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงานขององค์กรเมื่อปี 2545 จากนั้นได้รับ
การรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ทุกระบบงานขององค์กรในปี 2552
จาก BVQI และปี 2558 จาก British Standards Institution (BSI) และ
ล่าสุดในวันที่ 10 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ
ISO 9001 : 2015 ทุกระบบงานขององค์กรจาก BSI สะท้อนให้เห็นถึง
ความมุง่ มัน่ ของบริษทั ฯ ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและ
กระบวนการท�ำงานทีม่ คี ณุ ภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนือ่ ง

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า เน้นการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน โดดเด่น มีการพัฒนาสินค้าและบริการประกันภัยทีห่ ลากหลาย
ตรงใจลูกค้า ตอบสนองรวดเร็วฉับไว และสร้างความประทับใจในบริการ
ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันนวัตกรรม และบริษัทฯ
ได้ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ แนวทางด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ มีดังนี้
ด้านผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้า

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรูปแบบการบริการ
ลู ก ค้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เน้ น การน� ำ นวั ต กรรมมาใช้ เ พื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ม ากที่ สุ ด
เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริการ และช่องทางการให้บริการ
อืน่ ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลุมทัว่ ทุกพืน้ ทีข่ องประเทศ และสอดคล้อง
กับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ทั้งนี้ คุณภาพ
การบริการและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศว่ามีมาตรฐานสูง เห็นได้จากในปี 2563 บริษัทฯ
ได้รบั รางวัลระดับนานาชาติทที่ รงเกียรติอย่างยิง่ ถึง 3 รางวัล คือ รางวัล
Best Non-Life Insurance Company 2020 และ Best Non-Life Insurance
CEO จัดโดย International Finance Magazine (IFM) และรางวัล
Excellence of the Year Innovation & Leadership Insurance
จัดโดย LE FONTI นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัย
ที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจ�ำปี 2562
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

และจากปัจจุบันที่การโจรกรรมข้อมูลสารสนเทศ (Cyber Attack)
กลายเป็ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ และสร้ า งความเสี ย หายแก่ ธุ ร กิ จ
จ�ำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเก็บไว้
เป็นจ�ำนวนมาก เช่น บริษทั ประกันภัย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญ
ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจัดท�ำระบบบริหารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management)
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ ขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
เกี่ยวกับระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กร
ต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท
เอเจเอ รีจิสตราส์ จ�ำกัด ในปี 2557 มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC
27001 : 2013 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ในปี 2559
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และล่าสุดในปี 2561 บริษทั ฯ ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีคุณลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรม
ในการคุม้ ครองข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Data Industry Data ในรูปแบบที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ หรือที่เรียกว่า BKI Spirit
Security Standard: PCI DSS) ตามข้อก�ำหนดของ VISA อีกด้วย
ซึ่งประกอบด้วย คุณลักษณะด้าน Cool (เช่น ความเป็นผู้น�ำประกันภัย
ด้ ว ยหั ว คิ ด ทั น สมั ย ฉลาด รอบรู ้ ) คุ ณ ลั ก ษณะด้ า น Agile
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น กระฉับกระเฉง ท้าทาย ปรับตัวรับได้กับทุกสถานการณ์) และ
ของลูกค้า การน�ำไปใช้ และการเก็บรักษาอย่างเคร่งครัด สอดคล้อง คุณลักษณะด้าน Friendly (เช่น ความเป็นมิตร ใส่ใจ ดูแล ห่วงใย)
กับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจ รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมนอกเหนือ
ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ เป็นข้อมูลที่ได้รับ จากการเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ความยินยอมจากลูกค้าแล้วเสมอ โดยจะถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ในขอบเขต ของบริษัทฯ ที่ได้ก�ำหนดเน้นชัดในการเป็นองค์กรคุณธรรม
ทีล่ กู ค้าอนุญาตเท่านัน้ และจะถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับไม่เปิดเผย
กับบุคคลใด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีสว่ นร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อการพัฒนาองค์กรผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งจัดให้มี
และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นัน้ บริษทั ฯ การเสวนาถ่ายทอดความรู้ ความเชีย่ วชาญ ประสบการณ์จากพนักงาน
ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส�ำรอง (Alternative Site) ณ สาขาพัฒนาการ ทีม่ คี วามสามารถในด้านต่างๆ ไปสูพ่ นักงานคนอืน่ ๆ ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่
และจัดหาอุปกรณ์ ระบบงานทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการให้พนักงานปฏิบตั งิ าน และสาขา โดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดไปสู่สาขา
ที่บ้าน (Work From Home) ส่งผลให้พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
สามารถท�ำงานที่บ้านได้เป็นระยะเวลาหลายเดือน โดยที่ยังสามารถ
รักษาความสามารถในการให้บริการลูกค้าและคูค่ า้ ได้เช่นเดิม
ส�ำหรับ การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู่กับ องค์กรโดยเฉพาะ
พนักงานรุ่นใหม่ อายุงานไม่มาก ซึ่งมักมีแรงจูงใจในการหาแสวงหา
ด้านพนักงาน
โอกาสในการท� ำ งานที่ ดีขึ้ น อยู ่ เ สมอนั้ น นอกเหนื อ จากการให้
บริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน โดยเริ่ม ผลตอบแทนและสวัสดิการด้านต่างๆ ทีจ่ งู ใจแล้ว บริษทั ฯ ยังมีแผนการ
ตั้งแต่การสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักของนิสิต พัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพและต�ำแหน่งงาน
นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบ และมีกฎเกณฑ์การเลือ่ นต�ำแหน่งทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้พนักงานได้เห็นโอกาส
ทุนการศึกษา มอบสิ่งของและงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ ก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่
นักศึกษา การเปิดโอกาสให้เข้ามาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ การจัด ยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายประจ�ำปีขององค์กร เช่น
กิจกรรมประกวดแผนการสื่อสารการตลาด เป็นต้น เพื่อดึงดูดผู้ที่มี เดียวกับการปรับปรุงกฎระเบียบในการท�ำงาน เช่น การแต่งกาย
ความสามารถและศักยภาพสูงให้มาร่วมงานกับบริษัทฯ หลังส�ำเร็จ การบันทึกเวลาท�ำงาน หรือการใช้สิท ธิ์การลาต่า งๆ ให้ยื ดหยุ ่ น
การศึกษา และเมื่อได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้มี ผ่อนคลายมากขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่
การอบรมและพัฒนาความรูค้ วามสามารถอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้รอบรูใ้ นธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และมุง่ มัน่ ด้านหน่วยงานก�ำกับดูแล
ในความเป็นเลิศในการให้บริการ ได้แก่ การสนับสนุนทุนการศึกษา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานก�ำกับดูแล
ในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่บริษัทฯ ต้องการ การจัดหลักสูตร ก�ำหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน และการด�ำรง
อบรมทีห่ ลากหลายทัง้ โดยหน่วยงานฝึกอบรมของบริษทั ฯ และการจัดส่ง เงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด การจัดท�ำรายงานทางการเงิน
เข้ารับการอบรมที่สถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแม้จะ และระบบบั ญ ชี ที่ ชั ด เจน โปร่ ง ใส รวมถึ ง การให้ ค วามร่ ว มมื อ ใน
อยูใ่ นช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 บริษทั ฯ ยังมีการจัดให้พนักงาน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
เข้าร่วมการอบรม และสัมมนาแบบออนไลน์ (Virtual Seminar) ที่จัด ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการก่อการร้าย และการรักษา
โดยสถาบันต่างๆ เพือ่ ให้พนักงานได้รบั การพัฒนาความรูค้ วามสามารถ ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการยึดมัน่ ในนโยบายต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
อย่างไม่ขาดตอน
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่
ปี 2558
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ด้านสังคมและชุมชน

การส�ำรวจภัย (Risk Survey) กับทรัพย์สินและสถานที่เอาประกันภัย
บริษทั ฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด อย่างเข้มงวดก่อนพิจารณาตกลงรับประกันภัย
ทัง้ ในด้านการศึกษา สาธารณสุข บรรเทาสาธารณภัย การประกอบอาชีพ
สิง่ แวดล้อม การท�ำนุบำ� รุงศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ซึง่ มีทงั้ ทีด่ ำ� เนินการ บริษทั ฯ ยังมุง่ มัน่ พัฒนาการให้บริการทีโ่ ดดเด่นเหนือกว่าคูแ่ ข่ง โดยมุง่ เน้น
โดยบริษทั ฯ เองผ่านมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย และการร่วมมือกับบริษทั การเพิ่มบริการใหม่ๆ ผ่านช่องทาง Digital เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
พันธมิตรในเครือ ได้แก่ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวติ แก่ลกู ค้า เช่น น�ำแอปพลิเคชัน Clicknic ซึง่ เป็นผูใ้ ห้บริการ Telemedicine
ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจอืน่ ๆ ทัง้ นี้ ในปี 2563 บริษทั ฯ ยังคงมีการมอบ มาให้บริการแก่ลูกค้าประกันภัยสุขภาพ การเพิ่มช่องทางให้บริการแก่
อุปกรณ์และครุภณั ฑ์ทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลต่างๆ ต่อเนือ่ ง ลูกค้ารายย่อยผ่าน LINE Official Account @bangkokinsurance
จากปีที่ผ่านมา โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจ พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่ รวมถึงมีบริการแจ้งสถานะการซ่อมรถให้ลกู ค้าทราบเป็นระยะผ่านทาง
โรงพยาบาลต่างๆ ทัง้ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพือ่ เป็นประโยชน์ใน แอปพลิเคชัน BKI iCare เช่นเดียวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
การรักษาพยาบาลและรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สารสนเทศในการเชื่อมโยงระบบและกระบวนการท�ำงานร่วมกับคู่ค้า
เพือ่ เพิม่ ความสะดวกแก่คคู่ า้ ในการท�ำงานร่วมกับบริษทั ฯ และท�ำให้คคู่ า้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา สามารถประหยัดต้นทุนการด�ำเนินงาน และให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
และคุณภาพชีวิตที่ดีส�ำหรับเยาวชนของชาติ เช่น มอบชุดนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องกรองน�้ำสะอาด และทุนค่าอาหารกลางวัน การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน
• การเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจในการควบคุมบริษัทฯ
ไม่มี
และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่หลายจังหวัด ได้แก่ น่าน
สระแก้ว นครราชสีมา และสุพรรณบุรี บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในการช่วยเหลือ ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
โดยการมอบถุ ง ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระสบภั ย ในพื้ น ที่ รวมทั้ ง เร่ ง รั ด การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัย กรณีทรัพย์สนิ ทุกภาคส่วน ท�ำให้อตั ราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
ของประเทศไทยในปี 2563 หดตัวถึงร้อยละ 6.1 (ที่มา: สภาพัฒนาการ
ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็ว
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการเติบโต
จากการด�ำเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มั่นคง และมีความรับผิดชอบ ของ GDP โลกทีป่ ระมาณการว่าจะหดตัวร้อยละ 3.5 (ทีม่ า: International
ต่อสังคมตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ Monetary Fund) ทัง้ นี้ การท่องเทีย่ วซึง่ เป็นแหล่งรายได้ทส่ี ำ� คัญของประเทศ
พระราชทานตราตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและ และมีสัดส่วนเกือบร้อยละ 20.0 ของ GDP ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เป็นเกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จากการปิดรับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ โดยจ�ำนวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่ได้รับพระราชทานพระบารมีปกป้องในครั้งนี้ ตราตั้งพระราชทานนี้ ตลอดปี 2563 ลดเหลือเพียง 6.7 ล้านคน (ที่มา: การท่องเที่ยวแห่ง
เป็นประดุจเอกสารรับรองว่าบริษทั ทีไ่ ด้รบั พระราชทานได้ประกอบธุรกิจ ประเทศไทย) จาก 39.8 ล้านคนในปีทผี่ า่ นมา เช่นเดียวกับการส่งออก
การค้าโดยซือ่ สัตย์สจุ ริต ตัง้ อยูใ่ นศีลธรรม มีหลักฐานมัน่ คง เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ ที่ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง ทั้งจากการปิดพรมแดนและเศรษฐกิจของ
แก่มหาชนทัง้ หลาย และเพือ่ เป็นก�ำลังใจแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจ อันจะเป็น ประเทศคูค่ า้ ทีห่ ดตัว นอกจากนี้ หนีค้ รัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงยังส่งผล
ต่อก�ำลังซื้อของผู้บริโภค โดย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 สัดส่วน
การส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป
หนี้ครัวเรือนต่อ GDP ของไทยอยู่ที่ร้อยละ 86.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ส�ำหรับในปี 2563 นั้น บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับ ในรอบ 18 ปี (ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ท�ำให้สถาบันการเงินต่างๆ
รวมทั้งสิ้น 22,800.0 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.0 ซึ่งถือเป็นเป้าหมาย เพิ่มความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลกระทบ
ที่ท้าทายอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต่อยอดจ�ำหน่ายรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก
โดยกลยุทธ์ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ได้แก่ การขยายงานประกันภัย
รถยนต์ในประเภทประกันภัยทีม่ ผี ลการด�ำเนินงานทีด่ ตี อ่ เนือ่ ง การขยาย ธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ตลาดประกันภัยประเภทอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลและสุขภาพทีเ่ ป็นแพ็กเกจ แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เช่นเดียวกัน แม้จะอยูใ่ นระดับไม่มากนัก
ประกั น ภั ย ราคาประหยั ด การขยายการรั บ ประกั น ภั ย ทรั พ ย์ สิ น เมือ่ เทียบกับบางภาคธุรกิจ สะท้อนให้เห็นจากปี 2563 เบีย้ ประกันภัยรับ
ในต่างประเทศผ่านลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ โดยตรงเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 3.9 เทียบกับปี 2562 ที่เติบโต
ซึ่ ง การขยายงานดั ง กล่ า วอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการรั ก ษาวิ นั ย ในการ ร้อยละ 5.2 (ที่มา: ส�ำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย)
รับประกันภัยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเพิ่มเบี้ยประกันภัยรถยนต์
บางประเภทให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความเสี่ ย งภั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง การจั ด ท� ำ
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และเมื่อจ�ำแนกตามประเภทการรับประกันภัย พบว่าเบี้ยประกันภัย
รถยนต์เติบโตเพียงร้อยละ 1.4 เทียบกับการเติบโตร้อยละ 5.8 ในปี 2562
โดยมีสาเหตุจากยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงเหลือเพียง
792,146 คัน หดตัวถึงร้อยละ 21.4 จากในปี 2562 ที่มียอดจ�ำหน่าย
1,007,552 คัน (ที่มา: Toyota Motor Thailand)

เมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,360.6 ล้านบาท
ท�ำให้บริษทั ฯ มีกำ� ไรก่อนหักภาษีเงินได้ 3,210.1 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ
2,705.6 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.4 คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น
25.41 บาท สูงขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 23.02 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมทั้งปี 2563 บริษัทฯ
ในขณะที่ประกันภัยทางทะเลและขนส่งหดตัวร้อยละ 3.6 ต่อเนื่อง จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15 บาท
จากปี 2562 ทีห่ ดตัวร้อยละ 0.8 เนือ่ งจากปริมาณการส่งออกและน�ำเข้า
ของประเทศที่เติบโตติดลบจากการใช้มาตรการปิดเมืองในหลาย ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุน
ประเทศ ท�ำให้ความต้องการบริโภคสินค้าจากประเทศคู่ค้าส�ำคัญ ต่อเงินกองทุนที่ต้องส�ำรองตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio:
ของไทยลดน้อยลง และสายการผลิตในต่างประเทศเกิดภาวะชะงักงัน CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 สูงถึงร้อยละ 280.8 (เกณฑ์มาตรฐาน
คือไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 120.0) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นน�ำ
นอกจากนี้ ยอดจ�ำหน่ายบ้านอยู่อาศัยที่หดตัวลงจากการเข้มงวด ของโลก 2 แห่ง คือ สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และสถาบัน
ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน และมาตรการควบคุมการ จัดอันดับ A.M. Best ได้ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
ปล่อยสินเชือ่ ที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากปริมาณ ของบริ ษั ท ฯ อยู ่ ใ นระดั บ ที่ แ ข็ ง แกร่ ง เช่ น เดี ย วกั บ ปี ที่ ผ ่ า นมา คื อ
หนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง ส่งผลให้การเติบโตของเบีย้ ประกันอัคคีภยั อยู่ในระดับ A- (Stable) และระดับ A- (Excellent) ตามล�ำดับ
ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตได้เพียงร้อยละ 0.5 ต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของบริษทั ฯ ในการสร้างผลประกอบการ
จากปี 2562 ที่หดตัวร้อยละ 0.1
ที่ดี สามารถรักษาฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดเติบโตถึงร้อยละ 9.2 เทียบกับ
ร้อยละ 5.4 ในปีก่อนหน้า โดยได้รับผลบวกจากการที่ประชาชนให้
ความสนใจและท�ำประกันภัยคุม้ ครองไวรัส COVID-19 เป็นจ�ำนวนมาก
ตลอดจนประกันภัยสุขภาพแบบอื่นๆ ด้วย จึงท�ำให้ประกันภัยสุขภาพ
ที่ ถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประกั น ภั ย เบ็ ด เตล็ ด เติ บ โตถึ ง ร้ อ ยละ 45.9
เทียบกับร้อยละ 17.1 ในปี 2562 นอกจากนี้ การระบาดของไวรัส
COVID-19 ยังส่งผลให้อตั ราเบีย้ ประกันภัยต่อในตลาดรับประกันภัยต่อ
ของโลกเพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนต่อความ
เสียหายที่เกิดจากไวรัส COVID-19 และผลตอบแทนในการลงทุนของ
บริษัทรับประกันภัยต่อที่ลดลง ท�ำให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่นๆ
เช่น ประกันภัยทรัพย์สนิ ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคล
ภายนอก มีอตั ราเบีย้ ประกันภัยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แม้จะมีประกันภัยเบ็ดเตล็ด
บางประเภทที่ มี ย อดจ� ำ หน่ า ยลดลงมากจากการระบาดของไวรั ส
COVID-19 ก็ตาม เช่น ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบตั เิ หตุการ
เดิ น ทางส� ำ หรั บ ธุ ร กิ จ น� ำ เที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ (Travel Accident
Insurance for Tour Operators and Guides) ประกันภัยส�ำหรับ
ผู้จัดงาน (Event Cancellation Insurance)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม
3 บริษัท ได้แก่
1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มีสดั ส่วนเงินลงทุนร้อยละ 22.92
บริษทั ฯ ได้สง่ กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษทั
ดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย ตลอดจนให้
การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในเรือ่ งการรับประกันภัย สินไหมทดแทน
ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน
2. Asian Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 41.70 โดยบริษทั ดังกล่าวลงทุนในบริษทั ประกันภัย
ในภูมภิ าค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ
Cambodian Reinsurance Company ทั้ ง นี้ มี ก รรมการ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย
3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มีสดั ส่วนเงินลงทุน
ร้อยละ 38.0 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็น
กรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบาย
ตลอดจนให้การสนับสนุนและค�ำแนะน�ำในเรื่องการรับประกันภัย
สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน

ส�ำหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) นั้นสามารถสร้าง
ผลประกอบการในปี 2563 ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มีเบี้ย
ประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท เติบโตถึงร้อยละ 8.8 และบริษัทฯ
สามารถสร้างก�ำไรสุทธิจากการรับประกันภัย 1,849.5 ล้านบาท โดย
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
การตลาดและการแข่งขัน
นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส�ำคัญ
1. ภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัย

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างยิง่ ต่อเศรษฐกิจ
ร้านสะดวกซื้อ ปั๊มน�้ำมัน รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เช่น
ของประเทศในทุกภาคส่วน โดยการจ�ำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ
Grab, Line, Lazada และ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ
และเศรษฐกิจโลกที่เติบโตติดลบ ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว
และการส่งออก เช่นเดียวกับการส่งผลให้ธรุ กิจมากมายต้องหยุดด�ำเนิน • การพัฒนาช่องทางบริการทางออนไลน์ หรือ Digital Platform
กิ จ การและเกิ ด การว่ า งงานเป็ น จ� ำ นวนมาก ท� ำ ให้ ป ั ญ หาหนี้ สิ น
เพือ่ ให้บริการลูกค้าและคูค่ า้ ได้ดยี งิ่ ขึน้ และลดต้นทุนในการด�ำเนินงาน
ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอยู่แล้วในปีก่อนหน้ายิ่งรุนแรงขึ้นไปอีก
เช่น การพัฒนา Mobile Application เพื่อให้บริการด้านต่างๆ
นอกจากนี้ ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงยังท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
เช่ น สิ น ไหมทดแทน การช� ำ ระค่ า เบี้ ย ประกั น ภั ย รวมถึ ง
และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศหดตัวลง ตลอดจนการลดอัตราดอกเบีย้
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ส�ำหรับลูกค้า การร่วมเป็นพันธมิตรกับ
นโยบายจนอยูใ่ นระดับต�ำ่ เป็นประวัตกิ ารณ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ผูใ้ ห้บริการการแพทย์แบบทางไกล (Telemedicine) เพือ่ ช่วยอ�ำนวย
ที่ส่งผลให้การสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนท�ำได้ยากยิ่งขึ้น
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ หรือการพัฒนา
เทคโนโลยี ที่ ท� ำ ให้ ตั ว แทนและนายหน้ า สามารถบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
อย่างไรก็ตาม แม้จะอยู่ภายใต้อุปสรรคในการประกอบธุรกิจดังกล่าว
หรือดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของบริษทั ประกันภัยได้ เพือ่ ให้สามารถ
ธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงสามารถสร้างการเติบโตของเบี้ยประกันภัย
ท�ำงานร่วมกับบริษัทประกันภัยได้สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถ
รับรวมเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าได้ แม้จะเป็นการเติบโตในอัตราที่ลดลง
ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
ก็ตาม เป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างมากของเบี้ยประกันภัยสุขภาพ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท�ำให้ผู้บริโภคตระหนัก • การพัฒนากรมธรรม์แบบคิดเบี้ยประกันภัยตามระดับการใช้งาน
ถึงความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นจาก
หรือระดับ ความเสี่ยงของแต่ละบุคคล (Usage-based หรื อ
ยอดจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันไวรัส COVID-19 ในช่วง 11 เดือนแรก
Risk-based) โดยใช้เทคโนโลยีในการวัดระดับการใช้งานและ
ของปี 2563 ทีม่ มี ากถึง 9.2 ล้านกรมธรรม์ (ทีม่ า: ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ความเสี่ยงของแต่ละบุคคคล เช่นเดียวกับการออกกรมธรรม์
ก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย) นอกจากนี้ โครงการ
ระยะสั้นเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกันภัยที่ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัย ได้แก่ ประกันภัยพืชผล
การจ่ายเบี้ยประกันภัยที่จะลดลงตามระดับความเสี่ยง เหมาะสม
การเกษตรก็มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเพิ่มพื้นที่
กับสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
รับประกันภัยโครงการประกันภัยนาข้าวเป็น 44 ล้านไร่ ในปี 2563
จาก 31 ล้านไร่ ในปี 2562 ในขณะที่โครงการประกันภัยข้าวโพด
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินงานในปี 2563 นัน้ บริษทั กรุงเทพประกันภัย
เลี้ยงสัตว์มีการเพิ่มพื้นที่รับประกันภัยเป็น 2 ล้านไร่ ในปี 2563 จาก
จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ
1.8 ล้านไร่ ในปี 2562 เช่นเดียวกับการลงทุนภาครัฐที่ยังคงเติบโตใน
รวมที่ 22,800.0 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8.0 เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา
ระดับสูงเมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมาตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งใช้จา่ ย
ซึง่ ถือเป็นเป้าหมายทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ ในสภาวการณ์ปจั จุบนั บริษทั ฯ
งบประมาณเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
จึงได้มีการก�ำหนดกลยุทธ์การแข่งขันที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ส่งผลดีต่อประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
ของตลาดและความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เบี้ยประกันภัยที่ตั้งไว้ ดังนี้
ส�ำหรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เป็นที่นิยมของบริษัทประกันภัยในปี 2563
ประกอบด้วย
• มุ ่ ง ขยายงานประกั น ภั ย รถยนต์ ใ นประเภทประกั น ภั ย ที่ มี
ผลการด�ำเนินงานที่ดีต่อเนื่อง เช่น ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
• การร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจต่างๆ เพือ่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ประเภท 2+ รถพยาบาล รถกลุม่ ทีม่ มี ลู ค่าสูงเป็นพิเศษ (High Sum)
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า และคู ่ ค ้ า ของพั น ธมิ ต รเหล่ า นั้ น โดยพั น ธมิ ต ร
เป็ น ต้ น เช่ น เดี ย วกั บ การหลี ก เลี่ ย งการรั บ ประกั น ภั ย รถยนต์
ที่เข้าร่วมกับบริษัทประกันภัย ได้แก่ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า
กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง เช่น รถบรรทุก และรถทีใ่ ช้ในธุรกิจ Logistics
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• ขยายตลาดประกันภัยประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
โดยมุ ่ ง เน้ น ที่ ก ารออกแพ็ ก เกจประกั น ภั ย ราคาประหยั ด ซึ่ ง มี
ความคุ้มครองจ�ำกัดเฉพาะความเสี่ยงภัยที่ลูกค้าต้องการและมี
เบี้ยประกันภัยต�่ำกว่ากรมธรรม์แบบมาตรฐาน เช่น กรมธรรม์
ประกันภัยสุขภาพคุม้ ครองเฉพาะไข้หวัดใหญ่และโรคทีม่ สี าเหตุมา
จากยุง ได้แก่ ไข้เลือดออก ไวรัสซิกา ไข้สมองอักเสบ เจอี ชิคนุ กุนยา
และไข้ ม าลาเรี ย กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย สุ ข ภาพคุ ้ ม ครองกรณี
เจ็บป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน รวมถึงประกันภัย
COVID-19 แบบเจอ-จ่าย-จบ หรือ Lump-sum Payout Policy ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ออกจ�ำหน่ายเป็นรายแรกของประเทศไทย

นอกจากกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดและการให้บริการลูกค้าแล้ว
บริษทั ฯ ยังมุง่ เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงาน และลดค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินงานระยะยาว ด้วยการน�ำเทคโนโลยี Robotic Process
Automation (RPA) มาใช้ครอบคลุมในงานทั้งด้านรับประกันภัย
งานสินไหมทดแทน และบัญชีการเงิน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการท�ำงาน
ซ�้ำๆ ที่มีปริมาณมาก ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human
Error) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้
ไม่เพียงเท่านี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
(Data Driven Organization) โดยการพัฒนาระบบ Enterprise Data
Warehouse ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ สร้ า งข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
การวิเคราะห์ด้านรับประกันภัย การส�ำรวจภัย สินไหมทดแทน และ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ รองรับความต้องการของแต่ละกลุม่ เป้าหมาย
ได้อย่างตรงใจและให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยังน�ำมา
ใช้เพือ่ การก�ำกับดูแล การพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทฯ และลดความเสี่ยงจากการรับประกันภัยลง

• ขยายการรับประกันภัยทรัพย์สินในต่างประเทศ ผ่านทางลูกค้า
สินเชื่อของธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตสูง
ตามนโยบายของธนาคารกรุงเทพที่มุ่งขยายงานสิน เชื่อธุรกิจ
ในประเทศอาเซียน โดยเป็นการรับประกันภัยในรูปแบบของ
การรับประกันภัยต่อจากบริษทั ประกันภัยในประเทศนัน้ ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
เข้าไปร่วมลงทุนหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

2. ลักษณะลูกค้า

• มุ่งเน้นการมีวินัยในการรับประกันภัย ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย
การรับประกันภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การเพิ่มเบี้ย
ประกันภัยรถยนต์บางประเภทให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัย
ที่แท้จริง การจัดท�ำการส�ำรวจภัย (Risk Survey) กับทรัพย์สินและ
สถานที่เอาประกันภัยอย่างเข้มงวด ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยต่างๆ
ได้แก่ Fire Simulation, Fire Hydrant Flow Test, Drone, Thermoscan
เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจรับประกันภัย และให้คำ� แนะน�ำ
แก่ลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูงถึงแนวทางการปรับปรุงให้ความ
เสี่ยงลดลงก่อนการตกลงรับประกันภัย

ลู ก ค้ า รายบุ ค คล ได้ แ ก่ ลู ก ค้ า ปั จ เจกบุ ค คลทั่ ว ไป โดยบริ ษั ท ฯ
เสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�ำหรับคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลต่างๆ
เช่น ประกันภัยส�ำหรับทีอ่ ยูอ่ าศัย ประกันภัยรถยนต์ ไปจนถึงประกันภัย
เครื่องบินโดยสารส่วนบุคคลและโดรน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์
ประกันภัยส�ำหรับคุม้ ครองความเสีย่ งต่อชีวติ และอนามัย ประกอบด้วย
ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลและประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง
และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพือ่ คุม้ ครองความรับผิดของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เช่น แพทย์ วิศวกร กรรมการ และผู้บริหารองค์กร เป็นต้น

ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วย ธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการคุ้มครอง
ความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัย
รถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ
รวมถึ ง ประกั น ภั ย ความเสี ย หายต่ อ ระบบคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ข้ อ มู ล
ขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้
ยังมีประกันภัยความเสีย่ งภัยทุกชนิด (Industrial All Risks) ส�ำหรับโรงงาน
อุ ต สาหกรรมต่ า งๆ การประกั น ภั ย ความรั บ ผิ ด ต่ อ สาธารณชน
• พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเชื่ อ มโยงระบบและ (Public Liability) ส�ำหรับอาคารส�ำนักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า
กระบวนการท�ำงานร่วมกับคู่ค้า เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่คู่ค้า และสถานบริการต่างๆ ประกันภัยการก่อสร้างส�ำหรับลูกค้าที่ด�ำเนิน
ในการท�ำงานร่วมกับบริษทั ฯ และท�ำให้คคู่ า้ สามารถประหยัดต้นทุน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง ไปจนถึงประกันภัยเครื่องบินโดยสาร
ส�ำหรับลูกค้าที่เป็นสายการบิน
การด�ำเนินงานและให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• การแนะน� ำ บริ ก ารใหม่ ๆ ผ่ า นช่ อ งทาง Digital เพื่ อ อ� ำ นวย
ความสะดวกให้แก่ลกู ค้า เช่น การร่วมมือกับแอปพลิเคชัน Clicknic
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Telemedicine เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร
ที่ซื้อประกันภัยสุขภาพ หรือการเพิ่มช่องทางให้บริการแก่ลูกค้า
รายย่อยผ่าน LINE Official Account @bangkokinsurance
รวมถึงมีบริการแจ้งสถานะการซ่อมรถให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
ผ่านทางแอปพลิเคชัน BKI iCare

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ ลูกค้าของบริษัทในเครือ
ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน
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ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2563 (%)
10.1

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2562 (%)
9.2

ปี 2561 (%)
7.8

3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลู ก ค้ า เป้ า หมายจากแหล่ ง ต่ า งๆ ได้ แ ก่ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คลทั่ ว ไป การจั ด เก็ บ เบี้ ย ประกั น ภั ย แทนบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ มี แ นวทาง
ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ บริษัทในเครือ และกลุ่มลูกค้า การสนับสนุนการท�ำงานและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับนายหน้า
ของบริษัทพันธมิตร เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ
นิติบุคคลอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทนฯ

4. ช่องทางการจ�ำหน่าย

4.3 สถาบันการเงิน

ช่องทางการจ�ำหน่ายของบริษทั ฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ได้แก่ บริษัทฯ มีการจ�ำหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์และบริษัทลีสซิ่งต่างๆ
4.1 ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
บริษทั ฯ มีตวั แทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา ณ สิน้ ปี 2563 รวมทัง้ สิน้ ซึ่งการจ�ำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับธนาคารกรุงเทพนั้นเป็น
2,308 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย ช่องทางส�ำคัญที่บริษัทฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่วนภูมิภาค
สรรหาตั ว แทนฯ ที่ มี คุ ณ ภาพมากกว่ า การเพิ่ ม จ� ำ นวนตั ว แทนฯ รวมถึงการขยายฐานลูกค้าภาคธุรกิจในต่างประเทศด้วย โดยการ
ให้มากที่สุด โดยก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนฯ จ� ำ หน่ า ยกรมธรรม์ แ ก่ ลู ก ค้ า ธนาคารนั้ น มี ทั้ ง ในรู ป แบบของการที่
ของบริษัทฯ อย่างเข้มงวด และจูงใจตัวแทนฯ ให้เข้ามาร่วมงานกับ พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ เข้ า ไปเสนอขายเองและการเสนอขายโดย
บริษทั ฯ ด้วยนโยบายด้านการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตัวแทนฯ พนักงานของธนาคารกรุงเทพ ซึ่งจะน�ำเสนอแก่ลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน
ให้เป็นมืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท�ำงาน เคาน์ เ ตอร์ ธ นาคารเป็ น หลั ก โดยบริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นากรมธรรม์
ของตัวแทนฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนการจัดการสินไหม ให้เหมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย มีความคุม้ ครองและอัตราเบีย้ ประกันภัย
ทดแทนที่รวดเร็ว เป็นธรรม มากกว่าการจูงใจด้วยการให้ผลตอบแทน ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน ง่ายต่อการเสนอขายของพนักงานธนาคาร ตลอดจนมีการ
ฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัยให้แก่พนักงานธนาคาร เพื่อให้สามารถ
ที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ
น�ำเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และในปัจจุบันที่ลูกค้า
บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทนฯ ธนาคารที่ใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ
อย่างแน่นแฟ้น โดยผู้บริหารของบริษัทฯ จะมีการเข้าเยี่ยมเยียน รับฟัง ตลอดจนจ�ำนวนสาขาธนาคารทีล่ ดจ�ำนวนลง บริษทั ฯ จึงได้อยูร่ ะหว่าง
ปัญหาและความคิดเห็นของตัวแทนฯ อย่างใกล้ชิด ท�ำให้ปัญหาของ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการเชื่อมโยงระบบงาน เพื่อจ�ำหน่าย
ตัวแทนฯ ได้รบั การพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างความผูกพัน กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ
ระหว่างตัวแทนฯ กับบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาปริมาณ ทดแทน
งานประกันภัยที่มีอยู่ และจูงใจให้ตัวแทนฯ พิจารณาเพิ่มสัดส่วนการ
4.4 ลูกค้าโดยตรง
ส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น
คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ
ให้บริการและดูแลโดยตรง ซึง่ บริษทั ฯ ได้พฒั นาช่องทางจ�ำหน่ายต่างๆ
4.2 นายหน้านิติบุคคล
บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2563 รวมทั้งสิ้น 358 ราย เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้มากที่สุด เช่น
ทั้งที่เป็นนายหน้านิติบุคคลในประเทศและนายหน้านิติบุคคลที่เป็น BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�ำทั่วประเทศ การขยายสาขา
บริษัทข้ามชาติ มีฐานลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน ไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ของทรัพย์สินและเงื่อนไขการรับประกันภัยสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี การพัฒนาการน�ำเสนอและจ�ำหน่ายกรมธรรม์ผา่ นช่องทางออนไลน์ คือ
เครื่องบิน และความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งช่องทาง Social Media คือ LINE Official
ยังมีนายหน้านิติบุคคลที่เน้นจ�ำหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ Account นอกจากนี้ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
โดยเฉพาะ ซึ่งมีจำ� นวนรายที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ มากขึ้น การซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้
เรื่อยๆ ทั้งนี้ นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่าง แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นที่ผู้ให้บริการ Digital
ครบวงจร ตั้งแต่การแนะน�ำประเภทการประกันภัย การเป็นตัวแทน Platform ต่างๆ เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสม
ผูเ้ อาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ฯ ตลอดจน ในการจ�ำหน่ายแก่ลูกค้าและคู่ค้าของพันธมิตรเหล่านั้น
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ส�ำหรับลูกค้ารายใหญ่ทเี่ ป็นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริษทั ฯ ได้มหี น่วยงาน (CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดท�ำแผน
ธุรกิจลูกค้าองค์กรส�ำหรับการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ เยี่ยมเยียนและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย
โดยเฉพาะ และน�ำเทคโนโลยีด้านการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
ช่องทางการจ�ำหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ

จ�ำนวน (ราย)
2,308
358
37
-

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา
นายหน้านิติบุคคล
สถาบันการเงิน
ลูกค้าโดยตรง

สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)
20.5
27.2
19.7
32.6

ภาวะการแข่งขัน

1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ในปี 2563 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจ�ำนวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น ที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับ
57 บริษัท (ที่มา: คปภ. และไม่นับรวม บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ) โดยตรงถึ ง ร้ อ ยละ 64.5 ของเบี้ ย ประกั น ภั ย รั บ โดยตรงของธุ ร กิ จ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทประกันภัย ประกันวินาศภัยทั้งหมด
อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

21,546
7.4

20,059
19.9

16,729
8.9

254,377
3.9

244,062
5.2

231,990
5.7

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ตลาดประกันวินาศภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)
อัตราการเติบโต (%)
ที่มา: ส�ำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
ประเภทการรับประกันภัย

วนแบ่ง อันดับที่
อันดับที่ ส่ตลาด

อัคคีภัย
ภัยทางทะเล
ภัยยานยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

3
2
3
2
3

ที่มา: ส�ำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย
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13.5
11.0
6.4
11.1
8.5

3
2
3
2
3

ส่วนแบ่ง อันดับที่ ส่วนแบ่ง
ตลาด
ตลาด
13.4
10.4
6.2
10.8
8.2

2
5
5
2
3

14.3
7.4
5.0
10.0
7.2

2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

ส�ำหรับการจ�ำหน่ายสินค้าประกันภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม
การสือ่ สารการตลาดทีห่ ลากหลาย รวมทัง้ เพิม่ ช่องทางสือ่ สารตราสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของ
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นี้ เช่น การสือ่ สารผ่านทาง Social Media หรือลงโฆษณา
ในสื่อออนไลน์ต่างๆ และในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารด้านลบสามารถ
เผยแพร่ทาง Social Media อย่างง่ายดายและรวดเร็ว บริษทั ฯ ได้มกี าร
ติดตามข้อมูลและความคิดเห็นทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ใน Social Media
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และหากเริ่มมีข้อมูลเชิงลบถูกเผยแพร่ใน Social
Media บริษัทฯ จะรีบด�ำเนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดเห็น
เชิงลบนั้น เพื่อด�ำเนินการแก้ไขและชี้แจงแก่สาธารณชนโดยเร็ว

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) สามารถด�ำรงรักษาความเป็น
บริษัทประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงมากที่สุดเป็นอันดับ 3
มาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้บริษัทฯ จะเน้นนโยบายการประกอบ
ธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคาเกินความจ�ำเป็นก็ตาม
ซึ่งการที่บริษัทฯ ยังคงสามารถด�ำรงสถานะความเป็นบริษัทประกันภัย
ชั้นน�ำได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
1. ความมั่นคงทางการเงิน

ในปี 2563 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ประเมิน
ความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับ A- (Stable) และ
ระดับ A- (Excellent) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสัดส่วน
หนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพียง 0.96 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงความมัน่ คง
และน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจใน
ระยะยาว สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ให้แก่คู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน

4. พนักงานมีความรู้ความสามารถสูง

บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และ
ได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้แก่พนักงาน
อย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับ
องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate)
อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ เมือ่ เทียบกับค่าเฉลีย่ ของอุตสาหกรรม ส่งผลให้พนักงาน
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท�ำงานยาวนาน สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง
2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ท�ำให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นธนาคารที่มีจ�ำนวนสาขาทั่วประเทศกว่า 1,100 สาขา มากเป็น
อันดับ 1 ของประเทศไทย และมีฐานลูกค้ามากกว่า 17 ล้านบัญชี จากการที่สภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
เป็นช่องทางการขยายงานประกันภัยที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้าน ในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึง
เบี้ยประกันภัยทรัพย์สินขนาดใหญ่จากลูกค้าสินเชื่อที่เป็นองค์กรธุรกิจ ความส�ำคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
และเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยผ่านการจ�ำหน่ายที่เคาน์เตอร์ และต้องมีความยืดหยุน่ ในการปรับแนวคิดและการท�ำงานให้สอดคล้อง
ธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพยังมีสาขาในประเทศต่างๆ กับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขัน
ในอาเซียนมากถึง 17 แห่ง ใน 9 ประเทศ ช่วยสร้างโอกาสต่อบริษัทฯ ของคู่แข่ง
ในการขยายธุรกิจไปยังประเทศเหล่านี้ ซึง่ หลายประเทศมีอตั ราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระดับสูงและธุรกิจประกันวินาศภัยทีเ่ ติบโตอย่างรวดเร็วมาก 5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตลอด ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย
จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ท�ำให้การช�ำระ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า คู่ค้า และกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ค่าสินไหมทดแทนแก่ลกู ค้าและคูค่ า้ ทางธุรกิจต่างๆ เช่น อูซ่ อ่ มรถยนต์ ของบริษัทฯ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์
โรงพยาบาล เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และการเป็นพันธมิตร อย่างยิ่งในการน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคาร ที่สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและ ทันเหตุการณ์ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งได้จัดตั้ง
ชัดเจนในเรื่องความมั่นคง น่าเชื่อถือ และน่าไว้วางใจมาโดยตลอด หน่วยงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ เพื่อท�ำหน้าที่วิเคราะห์และ
จากลูกค้าและคู่ค้าที่เคยสัมผัสกับบริการ นอกจากนี้ ลูกค้ายังมี จัดหาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ทีเ่ หมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากทีส่ ดุ
ความผูกพันกับตรายี่ห้อ (Brand Engagement) มีการแนะน�ำบอกต่อ รวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ท�ำให้บริษัทฯ
แบบปากต่อปากในระดับสูง สะท้อนให้เห็นจากอัตราการต่ออายุ มี ค วามโดดเด่ น ในการบริ ก ารลู ก ค้ า และคู ่ ค ้ า เหนื อ กว่ า คู ่ แ ข่ ง ใน
อุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการลดต้นทุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
กรมธรรม์ที่อยู่ในระดับสูง
บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และความจดจ�ำใน Brand บริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
กรุงเทพประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและวัยท�ำงานตอนต้น โดยการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี เ พื่ อ ป้ อ งกั น ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลและ
มากขึน้ เนือ่ งจากกลุม่ คนเหล่านีจ้ ะกลายเป็นกลุม่ เป้าหมายทีม่ ศี กั ยภาพ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของลู ก ค้ า จากอาชญากรรมทางคอมพิ ว เตอร์
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(Cyber Attack) นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการลงทุนในระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบการท�ำงานที่เอื้อให้พนักงานสามารถท�ำงานแบบ
ทางไกล (Remote Working) เพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินธุรกิจ
ในกรณี เ กิ ด วิ ก ฤตการณ์ เช่ น ในช่ ว งการระบาดอย่ า งหนั ก ของ
ไวรัส COVID-19 ที่บริษัทฯ สามารถให้พนักงานส่วนใหญ่ท�ำงานที่บ้าน
(Work From Home) เป็นระยะเวลาหลายเดือนโดยที่ยังรักษาความ
สามารถในการให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันใดขึ้น บริษัทฯ จะยังคงมีศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจและ
ให้บริการได้อย่างไม่ขาดตอน

ทีต่ อ้ งน�ำเสนอข้อมูลส�ำคัญอย่างถูกต้อง ครบถ้วน การจัดให้มมี าตรการ
ในการปกป้ อ งข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของลู ก ค้ า และการจั ด การชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอด
จนก�ำหนดกระบวนการรับเรือ่ งร้องเรียนและจัดการเรือ่ งร้องเรียนต่างๆ
ของลูกค้าด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งยาวนานผ่ า นมู ล นิ ธิ ก รุ ง เทพประกั น ภั ย ยั ง เป็ น
การแสดงถึ ง ความเป็ น องค์ ก รคุ ณ ธรรมที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและ
ใส่ใจต่อชุมชนและสังคมที่บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งในปี 2563
ที่ประเทศไทยต้องประสบกับภาวะการระบาดของไวรัส COVID-19
6. ช่องทางจ�ำหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนด้านการแพทย์และ
จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยาวนาน ระดับเงินกองทุน สาธารณสุข โดยการมอบเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย์
ที่แข็งแกร่งและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ส่งผลให้บริษัทฯ แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตร่วมกับ
สามารถเสนอขายผลิต ภัณ ฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตอบสนอง สถานีวิทยุ สวพ. 91
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า หลายกลุ ่ ม ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ บริ ษั ท ฯ
ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป (Mass Market) และ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ โอกาสหรื อ ข้ อ จ� ำ กั ด ในการ
ตลาดลูกค้าเฉพาะกลุม่ (Niche Market) ทีต่ อ้ งใช้ความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ประกอบธุรกิจปี 2563
1. รัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมทัง้ ประเทศไทยใช้นโยบายการจ�ำกัด
เฉพาะด้านและเครือข่ายด้านการรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง
การเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID-19 ท�ำให้การเดินทางท่องเทีย่ วและการส่งออกน�ำเข้า
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ มาจากช่องทางการจ�ำหน่าย
สินค้าระหว่างประเทศได้รับผลกระทบอย่างมาก ส่งผลอย่างยิ่งต่อ
ทีห่ ลากหลาย ไม่มงุ่ เน้นเฉพาะช่องทางใดช่องทางหนึง่ ซึง่ จะส่งผลกระทบ
เบีย้ ประกันภัยทีไ่ ด้จากธุรกิจท่องเทีย่ ว ธุรกิจการน�ำเข้าส่งออก และ
อย่างยิ่งหากเกิดอุปสรรคขึ้นกับช่องทางนั้นๆ เช่นเดียวกับสัดส่วน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
เบีย้ ประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ ง
จากการพึ่งพิงลูกค้าองค์กรรายใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ 2. ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศทีห่ ดตัวลงอย่างมาก โดยในปี 2563
มียอดจ�ำหน่ายเพียง 792,146 คัน คิดเป็นอัตราเติบโตติดลบ
อย่างมากหากบริษทั ฯ ต้องสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึง่ ไป ซึง่ ในปัจจุบนั
ร้อยละ 21.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า (ที่มา: Toyota Motor
บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการขยายตลาดลูกค้ารายย่อยผ่านช่องทาง
Thailand) ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมีสัดส่วน
ออนไลน์ ต ามการเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมผู ้ บ ริ โ ภคในปั จ จุ บั น
ในตลาดประกันวินาศภัยมากที่สุด
โดยการขยายงานนี้ด�ำเนินการผ่านทั้งช่องทางออนไลน์ที่พัฒนาโดย
บริษทั ฯ เอง และการเป็นพันธมิตรกับคูค่ า้ ทีเ่ ชีย่ วชาญการจ�ำหน่ายผ่าน 3. ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงได้ส่งผลต่อก�ำลังซื้อ
ของผู ้ บ ริ โ ภค จากข้ อ มู ล ของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยพบว่ า
ช่องทางออนไลน์ รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้ประกอบการ
ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 สั ด ส่ ว นหนี้ ค รั ว เรื อ นต่ อ GDP
Digital Platform เพื่อขยายงานประกันภัยกับฐานลูกค้า คู่ค้าของ
อยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 18 ปี ที่ร้อยละ 86.6
พันธมิตรเหล่านั้น
4. จ�ำนวนสาขาของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
7. การด�ำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรคุณธรรม
เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มหันไปท�ำธุรกรรม
บริษัทฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งตามแนวคิด “ใจเขา ใจเรา”
ผ่ า น Digital Banking มากขึ้ น ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
คือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
การจ�ำหน่ายกรมธรรม์ผา่ นเคาน์เตอร์ธนาคาร (Over the Counter
ของลูกค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งพนักงานทุกระดับได้รับการปลูกฝังและ
Bancassurance)
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมอมา เช่นเดียวกับการก�ำหนด 5. สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชือ่ มากยิง่ ขึน้
นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมส�ำหรับให้พนักงานใช้เป็น
และมุ่งเน้นการช่วยเหลือลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นหนี้เสีย
แนวทางการท�ำงาน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่ลกู ค้าว่า บริษทั ฯ จะยึดมัน่
มากกว่าการขยายสินเชื่อรายใหม่ ส่งผลให้การจ�ำหน่ายประกันภัย
ในการบริ ก ารที่ เ ป็ น ธรรมอั น จะน� ำ ไปสู ่ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ลู ก ค้ า
กับลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินลดลง
โดยนโยบายนี้ครอบคลุมตั้งแต่การก�ำหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไข
กรมธรรม์ที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส�ำคัญ การน�ำเสนอขาย
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6. การลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเหลือเพียง
ร้อยละ 0.5 จากร้อยละ 1.25 ณ สิน้ ปี 2562 ซึง่ คาดว่าอัตราดอกเบีย้
ต�่ำจะคงอยู่ต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัว
ส่งผลกระทบต่อการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
7. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อสินค้า บริการ
หรือท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้ ช่วยสร้าง
ช่องทางจ�ำหน่ายใหม่ๆ โดยการร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบ
ธุรกิจออนไลน์ต่างๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ที่เหมาะสมกับลูกค้าและคู่ค้าของธุรกิจออนไลน์เหล่านั้น
8. อัตราค่าสินไหมทดแทนของประกันภัยรถยนต์และประกันภัยสุขภาพ
ลดลงอย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ เนื่ อ งจากประชาชนเดิ น ทางลดลง
จากมาตรการท�ำ งานที่บ้าน และมาตรการจ�ำ กัดการเดินทาง
ของรัฐบาล เช่นเดียวกับการหลีกเลีย่ งไปโรงพยาบาลของประชาชน
ในช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 และมีพฤติกรรมด้าน
สุขอนามัยที่เข้มงวดขึ้น เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การรักษา
ระยะห่าง (Social Distancing) หรือการล้างมือเป็นประจ�ำ
9. การระบาดของไวรัส COVID-19 ช่วยสร้างโอกาสในการจ�ำหน่าย
กรมธรรม์บางประเภท เช่น ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยการ
เดิ น ทางที่ คุ ้ ม ครอง COVID-19 ตลอดจนประกั น ภั ย ไซเบอร์
เนื่องจากการเกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ (Cyber Crime) ที่เพิ่ม
สูงขึน้ จากการทีป่ ระชาชนท�ำงานแบบทางไกล (Remote Working)
และท�ำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น
10. นโยบายการส่งเสริมธุรกิจประกันภัยของรัฐบาล เพื่อลดความเสี่ยง
ให้ประชาชนและช่วยลดภาระงบประมาณภาครัฐ เช่น การเพิ่ม
พื้นที่นาข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี การก�ำหนด
ให้ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องซื้อประกันภัย
คุ้มครองไวรัส COVID-19 ทุนประกันภัย 1 แสนดอลลาร์

11. นโยบายของหน่วยงานก�ำกับดูแลในการสนับสนุนธุรกิจประกันภัย
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งราบรื่ น ในช่ ว งการระบาด
ของไวรัส COVID-19 ได้แก่ การอนุญาตให้ผู้เสนอขายประกันภัย
สามารถเสนอขายโดยใช้เสียงหรือภาพ โดยให้ถือเสมือนเป็น
การพบลูกค้า และลูกค้าสามารถยืนยันการซื้อประกันภัยผ่าน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ (Digital Face to Face) การอนุญาตให้
บริษัทประกันภัยออกกรมธรรม์แบบ e-Policy แทนการออก
กรมธรรม์เป็นรูปเล่ม การให้บริษัทประกันภัยสามารถอนุญาตให้
ลูกค้าผ่อนช�ำระค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้สูงสุด 6 เดือน รวมถึง
การอนุญาตให้บริษัทประกันภัยสามารถจ�ำหน่ายกรมธรรม์ที่มี
ความคุ้มครองระยะสั้นเป็นรายไตรมาส รายเดือน หรือรายวันได้

ความสามารถในการด� ำ รงอั ต ราส่ ว นตามประเภท
ธุรกิจ

ปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 22,858.2 ล้านบาท โดย
เบี้ยประกันภัยเกือบทุกประเภทมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น ยกเว้นการ
ประกันภัยทางทะเลที่มีอัตราการเติบโตติดลบ โดยเบี้ยประกันภัย
เบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 49.7 มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8
อันเนื่องมาจากมีการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจากช่องทางธุรกิจลูกค้า
องค์กร การขยายตัวจากงาน Telemarketing ผ่านช่องทางธุรกิจ
ลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานประกันภัยโควิด-19 และ
การขยายงานผ่านช่องทางธุรกิจตัวแทน ในส่วนการประกันภัยรถยนต์
มีสดั ส่วนร้อยละ 40.8 มีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.8 เมือ่ เทียบกับ
ปี ก ่ อ น อั น เนื่ อ งมาจากมี ก ารขยายงานช่ อ งทางธุ ร กิ จ นายหน้ า
ในส่วนการประกันภัยประเภทอืน่ นอกเหนือจากการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
และประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 9.5 ลดลงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีก่อน
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สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�ำแนกตามประเภทการรับประกันภัย

2563

สัดส่วน %

2562

สัดส่วน %

2561

สัดส่วน %

1,557.9
60.1
552.1
9,333.9
11,354.2
22,858.2

6.8
0.3
2.4
40.8
49.7
100.0

1,525.0
44.3
560.0
8,989.7
9,889.9
21,008.9

7.2
0.2
2.7
42.8
47.1
100.0

1,610.4
38.7
397.4
6,888.1
8,391.6
17,326.2

9.3
0.2
2.3
39.8
48.4
100.0

ประเภท

อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

(ล้านบาท)

ส�ำหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 1,243.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่
56.4 สูงกว่าปี 2562 ซึง่ อยูใ่ นระดับร้อยละ 54.1 โดยอัตราความเสียหาย เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้เพิ่มขึ้นจาก
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 อันเป็นผลเนื่องมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น ปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.5 และ 12.6 ตามล�ำดับ
อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย

(ล้านบาท)

2563
ประเภท

อัคคีภัย
ภัยตัวเรือ
ภัยสินค้า
ภัยรถยนต์
ภัยเบ็ดเตล็ด
รวม

2562

2561

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

เบี้ย
ประกันภัย
ที่ถือเป็น
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss
Ratio
(%)

1,020.1
6.9
237.1
9,036.9
4,543.7
14,844.7

261.2
3.2
56.9
5,974.2
2,076.5
8,372.0

25.6
46.2
24.0
66.1
45.7
56.4

1,058.1
6.0
237.6
7,713.5
4,168.4
13,183.6

136.0
1.9
93.2
5,057.2
1,840.5
7,128.8

12.9
31.7
39.2
65.6
44.2
54.1

1,089.1
4.9
202.1
6,177.5
3,826.7
11,300.3

162.4
(6.6)
56.6
3,918.1
1,454.6
5,585.1

14.9
(134.7)
28.0
63.4
38.0
49.4
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่จะน�ำพาธุรกิจให้สามารถขับเคลื่อนและเติบโตได้ ในระยะยาวอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตาม ดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยอาศัยพื้นฐานของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีกรอบบริหาร
ความเสีย่ งทีด่ ี นอกจากนี้ ยังได้พฒั นาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
การบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนือ่ งให้เทียบเคียงระดับสากล แต่อย่างไรก็ดี
บริษทั ฯ ยังคงต้องเผชิญความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

ด้านการจัดการสินไหมทดแทน โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบาย
การจัดการค่าสินไหมทดแทนเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจค่าสินไหม
ทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
รวมทั้งก�ำกับ ดูแล ติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
และการจัดตั้งส�ำรองค่าสินไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ นอกจากนี้
ได้ควบคุมดูแลคุณภาพการบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มี
ความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับ
ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

1. ความเสี่ยงจากธุรกิจประกันภัย

1.2 ความเสี่ยงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิด จากเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่ ห รื อ
เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก�ำหนด ภัยธรรมชาติทเี่ ป็นมหันตภัย ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบด้านสินไหม
เบีย้ ประกันภัยไม่สอดคล้องกับความเสียหายจริงทีเ่ กิดขึน้ การพิจารณา ทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก
รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง และการพิจารณาท�ำประกันภัยต่อ
ทีไ่ ม่เพียงพอหรือไม่มปี ระสิทธิภาพ ส่งผลให้คา่ สินไหมทดแทนทีเ่ กิดขึน้ จริง บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดสรร
มีมูลค่าสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงการบริหารจัดการเงินส�ำรอง ประกันภัยต่อส�ำหรับการรับเสี่ยงภัยไว้เองให้มีความเพียงพอภายใต้
ตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มี สัญญาประกันภัยต่อแบบก�ำหนดสัดส่วนแน่นอน (Proportional Treaty)
ประสิทธิภาพ
และสัญญาประกันภัยต่อแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty)
รวมถึงจัดสรรเงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทนให้มคี วามเพียงพอ เพือ่ ไม่ให้
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการประกันภัย กระทบกับความมั่นคงทางการเงิน
และสินไหมทดแทน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
1.1 ความเสี่ยงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

1.3 ความเสี่ ย งด้ า นการกระจุ ก ตั ว (Concentration Risk)
จากธุรกิจประกันภัย

ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยก�ำหนดกรอบและนโยบาย
การออกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงิน เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการรั บ ประกั น ภั ย และการประกั น ภั ย ต่ อ
แผนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติ ซึง่ อาจเกิดการกระจุกตัวในภัยทีร่ บั ประกันภัย และกระจุกตัวในการโอน
ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ความเสี่ยงไปให้ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง
ด้านการรับประกันภัย โดยก�ำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการรับ
ประกันภัย และกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ�ำทุกปี
มีแผนการด�ำเนินงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามสภาวะ
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป วิ เ คราะห์ ร ะดั บ การรั บ ความเสี่ ย งไว้ เ องให้ มี
ความเหมาะสมกั บ ความเสี่ ย งภั ย ที่ ส ามารถรั บ ได้ ทบทวนอั ต รา
เบี้ยประกันภัยและหลักเกณฑ์การรับประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะ
การแข่งขันในตลาด การจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการรับประกันภัยและกระจายความเสีย่ งภัยอย่างเหมาะสม
รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้
ด้ า นการกระจุ ก ตั ว จากการรั บ ประกั น ภั ย โดยบริ ษั ท ฯ มี ร ะบบ
การควบคุมความเสี่ยงภัยสะสม (Risk Accumulation) อยู่ในระดับที่
เหมาะสมต่อการจัดสัญญา และอยูภ่ ายใต้ XOL Protection นอกจากนี้
ยังมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าทีก่ ำ� หนด และจัดท�ำสรุป
ภาพรวมของความเสี่ยงภัยสะสมตามลักษณะภัยกับสัญญาทุกประเภท
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2. ความเสี่ยงจากการลงทุน

ด้านการกระจุกตัวจากการประกันภัยต่อ โดยบริษัทฯ ได้คัดเลือก
ผูร้ บั ประกันภัยต่อเป็นประจ�ำทุกปี หากเป็นผูร้ บั ประกันภัยต่อในประเทศ
จะพิจารณาจาก CAR Ratio และผู้รับประกันภัยต่อต่างประเทศ
จะพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินจากสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชือ่ ถือระดับสากล และมีการก�ำหนดเงือ่ นไข Reinsurer Downgrade
Clause ภายใต้ Special Termination ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สามารถยกเลิก
สัญญากับผูร้ บั ประกันภัยต่อได้ในกรณีทฐี่ านะการเงินและความน่าเชือ่ ถือ
ของผู้รับประกันภัยต่อรายนั้นลดต�่ำลงกว่าที่บริษัทฯ ก�ำหนด รวมถึง
มีการกระจายความเสี่ยงไปยังผู้รับประกันภัยต่ออย่างเหมาะสม

ในปี 2563 ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) และราคาน�ำ้ มันในตลาดโลกทีป่ รับตัวลดลง
จากอุปสงค์ที่หายไป เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก
และชะลอตัวลง โดยภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ได้แก่
ธุรกิจการบิน ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงธุรกิจอื่นๆ
ซึง่ รัฐบาลในแต่ละประเทศได้ออกมาตรการต่างๆ เพือ่ กระตุน้ การฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ การล็อคดาวน์ในหลายประเทศท�ำให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลง และส่งผลให้อตั ราการว่างงานปรับตัวเพิม่ ขึน้
แม้ธนาคารกลางทั่วโลกได้ผ่อนคลายนโยบายทางการเงินโดยปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
แก่ ภ าคครั ว เรื อ นและภาคธุ ร กิ จ แต่ ก็ ไ ม่ ส ่ ง ผลมากนั ก ส� ำ หรั บ
ประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดดอกเบีย้
นโยบายลง 2 ครั้ง ในไตรมาส 1 และ 2 จากร้อยละ 1.0 เหลือร้อยละ
0.5 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ เงินฝากและผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้
อยู่ในระดับต�่ำ ประกอบกับความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทีป่ รับตัวลดลงอย่างมากในไตรมาสแรกจากการระบาด
ของ COVID-19 และปรับตัวสูงขึน้ ในไตรมาส 2 ทีป่ ระเทศไทยสามารถ
ควบคุมการระบาดได้ดี แต่กลับมาลดลงอีกในไตรมาส 3 จากการระบาด
รอบสองในต่างประเทศ และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน
ที่ลดลงอย่างมาก จนกระทั่งไตรมาส 4 ที่ได้รับข่าวการผลิตวัคซีนได้

1.4 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย

• ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ
เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจไม่ ไ ด้ รั บ ช� ำ ระหนี้ ต ามสั ญ ญาจาก
ผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจาก
ขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงินทีไ่ ม่มนั่ คงของผูร้ บั ประกันภัยต่อ
ท�ำให้บริษทั ฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากนี้
ยังมีความเสี่ยงที่ผู้รับประกันภัยต่อจ�ำนวนหนึ่งอาจมีความสามารถ
รับประกันภัยต่อในจ�ำนวนเงินที่ลดลง เนื่องจากถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ หรือเกิดจากผู้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับ
ประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจ�ำนวนเงินที่จ�ำกัด
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยก�ำหนด
แนวทางการจัดเก็บเบีย้ ประกันภัยต่อ รวมถึงพิจารณาฐานะการเงินและ
ความมั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผูร้ บั ประกันภัยต่อ แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน และ
การท�ำประกันภัยต่อกับผู้รับประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และ
มีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจาย
ความเสีย่ งภัยได้ นอกจากนี้ ได้พจิ ารณาเงือ่ นไขในการเอาประกันภัยต่อ
อย่ า งรอบคอบ โดยหน่ ว ยงานที่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี
ในเรื่องการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็น
ทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว

จากความเสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเผชิญในช่วงปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้บริหาร
ความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน
ที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีหลายบริษัท
ที่เผชิญกับความยากล�ำบากจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

• ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย
เป็ น ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯ อาจไม่ ไ ด้ รั บ ช� ำ ระเบี้ ย ประกั น ภั ย จาก
ผู้เอาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าประกันภัยภายในระยะเวลา
ที่ก�ำหนด หรือตัวแทนและนายหน้าที่ท�ำหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัย
จากลูกค้าได้เก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว แต่ไม่น�ำส่งเงินเข้าบริษัทฯ
ท�ำให้บริษัทฯ เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัย
ค้างช�ำระและอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้

• เงินให้กู้ยืม
บริษทั ฯ เพิม่ ความเข้มข้นในการพิจารณาฐานะการเงิน และความสามารถ
ในการช� ำ ระหนี้ ข องลู ก หนี้ ต ามมาตรฐานการวิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ ที่ ดี
พร้อมก�ำหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value)
ไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และติดตามกระแสเงินที่ได้รับช�ำระ
ในแต่ละเดือน รวมถึงความสม�่ำเสมอในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้
ส�ำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 และผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหนี้ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ลูกหนี้สามารถ
อยู่รอดและช�ำระหนี้ได้

บริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง โดยมี
กระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน
และนายหน้าอย่างใกล้ชดิ รวมถึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทน
และนายหน้า และการวางหลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการช�ำระ
เบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่บริษัทฯ ก�ำหนด
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• ตราสารหนี้
บริษทั ฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้ำประกัน และตราสารหนี้
เอกชน บริ ษั ท ฯ จะเลื อ กลงทุ น ในตราสารหนี้ เ อกชนที่ มี อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือไม่ต�่ำกว่าระดับเพื่อการลงทุน (Investment Grade)
เลือกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของผูอ้ อกตราสารหนี้ กลุม่ ผูบ้ ริหาร
ทีม่ ปี ระวัตดิ ี พร้อมทัง้ มีการทบทวนฐานะการเงิน ตลอดจนความสามารถ
ในการช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ของผูอ้ อกตราสารหนีอ้ ย่างสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เพิ่มความส�ำคัญกับการพิจารณาเครดิตของ
ผู้ออกตราสารหนี้ยิ่งขึ้น โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิต
ทีส่ งู กว่า A ขึน้ ไป และอยูใ่ นธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบน้อยจากสถานการณ์
ทีเ่ กิดขึน้ ตลอดจนเลือกลงทุนในธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) เช่น
หุ้นกู้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะน�ำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและ
ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุน
บางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรระยะสั้น
ของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพคล่องสูง ส�ำรองไว้ส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดให้เงินฝากหรือพันธบัตรระยะสั้น
ทยอยครบก�ำหนดในแต่ละช่วงเวลาทีส่ อดคล้องกับความต้องการใช้เงิน
ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพัน
ต่างๆ ทีว่ างไว้ และอีกส่วนหนึง่ บริษทั ฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์
ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส�ำรอง ได้แก่ วงเงิน
เบิกเกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ท่ีสามารถเบิกใช้ได้
ทันทีหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเหนือความคาดหมาย ซึ่งเพียงพอที่จะ
รองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ได้
2.4 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวน
ของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ลงทุน ได้แก่ ตราสารทุน
ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน โดยในปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทย
2.2 ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)
มี ค วามผั น ผวน ส่ ง ผลต่ อ มู ล ค่ า ตลาดของตราสารทุ น ลดต�่ ำ ลง
เป็ น ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ต ่ า งๆ ทั้ ง ในและ อย่างไรก็ดี มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ทถี่ อื ยังคงสูงกว่าราคาทุนอยูม่ าก
ต่างประเทศ หรือการให้กู้ยืมแก่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งมากเกินไป
เมือ่ เกิดผลกระทบทางลบต่อกลุม่ ดังกล่าวจะท�ำให้เกิดความเสียหายแก่ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
• ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน
บริ ษัทฯ ได้บริ หารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการกระจายการลงทุน บริษัทฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
ในประเภทของสินทรัพย์ตา่ งๆ ทัง้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และสินทรัพย์ มีความสามารถในการแข่งขัน และอยู่รอดในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้น
ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจ
กระจายการให้กยู้ มื แก่ลกู หนีห้ ลายราย และกระจายอยูใ่ นหลายภูมภิ าค ถดถอย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ของประเทศในสัดส่วนทีเ่ ป็นไปตามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับความเสีย่ ง และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยองค์กรก�ำกับดูแล รวมถึงกระจายการลงทุน หรือหุน้ กลุม่ ESG ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิง่ แวดล้อม
ในหมวดอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส�ำหรับกรณีลงทุนในสินทรัพย์ สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการมีผลการด�ำเนินงานที่ดี อีกทั้ง
สกุ ล เงิ น ตราต่ า งประเทศจะท� ำ การป้ อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต รา บริษัทฯ มีนโยบายถือครองตราสารทุนไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะ
แลกเปลี่ยนทั้งจ�ำนวน
สามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
อย่างไรก็ดี มีบางบริษัทที่ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ แต่ยังอยู่ใน
ระดับเพื่อการลงทุน และบางบริษัทที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและ
ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม
กระบวนการขอรับช�ำระหนี้ต่อไป

• ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถช�ำระหนี้หรือ บริษัทฯ ท�ำการติดตามการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร
ภาระผูกพันได้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ ไม่สามารถแปลงหลักทรัพย์เป็นเงินสด แห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินสด กลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด
ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น
เพื่อก�ำหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทาง
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายถือครอง
ตราสารหนี้จนครบก�ำหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสารหนี้
ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้
2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
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มีจ�ำนวนเงินที่ครบก�ำหนดทุกๆ เดือนในจ�ำนวนที่ใกล้เคียงกัน ท�ำให้
ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมประมูลเพื่อลงทุนในพันธบัตรระยะสั้น
เมื่อมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน

โดยเฉพาะช่องทางดิจิทัลเพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้
มากที่สุด รวมทั้งพัฒนากระบวนการท�ำงานด้านรับประกันภัยและ
บริการสินไหมทดแทนผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ
รวมถึงการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในงาน
ประกันภัย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าและคู่ค้าต่อไป

• ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ อาจใช้เครือ่ งมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตรา
แลกเปลีย่ น ได้แก่ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ต่างสกุลเงิน (Cross
Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(Foreign Exchange Forward) ทัง้ นีเ้ พือ่ ปรับลดความเสีย่ งให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล

3.2 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสารลงสื่อหลักในเชิงลบ
อันสืบเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึง
การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายก�ำหนด อาจส่งผลกระทบต่อ
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง ความสามารถในการท�ำก�ำไร และ
ฐานะการเงินของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้
ในการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน ด้วยวิธีการประเมินและ
แบบจ�ำลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะ
รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
มุง่ เน้นทีจ่ ะรักษาภาพลักษณ์ทดี่ ตี อ่ ลูกค้า คูค่ า้ และการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
ตามกฎหมาย เพือ่ ไม่ให้ผลกระทบดังกล่าวส่งผลต่อภาพลักษณ์ ชือ่ เสียง
ความมั่นคง และฐานะการเงินของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม่
ครบถ้วนถูกต้อง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเข้มงวด
ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแล
ภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ การถูกลงโทษ
และถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และ
การน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน
และผลประกอบการของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น
โครงสร้างองค์กร วิธปี ฏิบตั งิ าน ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี
เป็นต้น และปัจจัยความเสีย่ งภายนอก เช่น ความต้องการของผูบ้ ริโภค
ช่องทางการขาย ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัย
ทางการเมือง เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มี
แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับดูแลภาครัฐ เพื่อให้พนักงานทุกคน
ถือปฏิบัติ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทาน
การปฏิบตั ดิ งั กล่าว รวมถึงมีหน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางแผน ติดตามและสื่อสารกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับ
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของบริษทั ฯ และวางแผนการด�ำเนินงาน ดูแลภาครัฐให้กับพนักงานทุกคนทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ องค์ ก รไปจนถึ ง ระดั บ หน่ ว ยงาน พร้ อ มทั้ ง เผยแพร่
แผนกลยุทธ์ให้พนักงานได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 3.4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)
อีกทั้งควบคุมและติดตามการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้ง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงานในทุกส่วนงานของบริษัทฯ
ก�ำหนดสัญญาณเตือนในกรณีทผี่ ลการด�ำเนินงานมีแนวโน้มไม่เป็นไปตาม ซึง่ อาจเกิดการปฏิบตั งิ านทีผ่ ดิ พลาดจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพียง
แผนกลยุ ทธ์ ที่ ก�ำ หนดไว้ เพื่อ ให้ส ามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุท ธ์ หรื อ ความบกพร่ อ งของบุ ค ลากร กระบวนการปฏิ บั ติ ง าน ระบบ
ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอกและสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีสารสนเทศ การทุจริตฉ้อฉลจากบุคลากรภายใน การทุจริต
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการขยายงานลูกค้ารายย่อย ฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
และตลาดภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการท�ำ ซึง่ อาจท�ำให้ธรุ กิจต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ตลาดและเหมาะสมตามความเสีย่ งของแต่ละ Segment เพือ่ ให้สามารถ หรือฐานะการเงินของบริษัทฯ
แข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนที่ดี มีการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ
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บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทฯ
ได้ให้ความส�ำคัญและก�ำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยใช้
ระบบบริหารคุณภาพควบคุมการปฏิบัติงานและมาตรการป้องกัน
การทุจริต รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติ
ตรงตามลักษณะงาน รวมถึงมีผเู้ ชีย่ วชาญในการท�ำงานแต่ละด้าน เพือ่
ให้ระบบงานมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังมีการวางระบบให้พนักงานสามารถ
ท� ำ งานทดแทนกั น ได้ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การชั่ ว คราวหรื อ ถาวร ท� ำ ให้
การด�ำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการจัดอบรมให้พนักงาน
มีความรูค้ วามเข้าใจทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ของบริษทั ฯ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
อยู่เสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานรับผิดชอบ
ต่อการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารของหน่วยงานตนเอง พร้อมทัง้
ยังปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในระดับ
พนักงาน อันรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

3.6 ความเสี่ยงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset and
Liability Management Risk)

เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการทีบ่ ริษทั ฯ มีนโยบายการลงทุนในการถือครอง
ตราสารทุนและตราสารหนีใ้ นระยะยาว ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อการช�ำระ
หนี้สินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ คือ เงินส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
และเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เนื่องจากความไม่สัมพันธ์กัน
ระหว่างจ�ำนวนสินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริหาร
จัดการจ�ำนวนสินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุนให้มคี วามเหมาะสม
มีสภาพคล่อง และมีจ�ำนวนที่เพียงพอต่อหนี้สินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน
และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง
3.7 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk)

เป็นความเสี่ยงที่ไม่เคยปรากฏขึ้น หรือไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
แต่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นอนาคต เนื่ อ งจากความไม่ แ น่ น อนและ
การเปลีย่ นแปลงทางการเมือง กฎหมาย สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ซึ่งยากต่อการ
ประมาณการทั้งในเชิงโอกาสและความรุนแรงในการเกิด แต่เมื่อ
เกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงได้

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก
บริ ษั ท ฯ มี ก ารจั ดท� ำ แผนรองรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
(Business Continuity Plan) โดยมีสถานที่ท�ำงานส�ำรองและศูนย์ข้อมูล
ส�ำรองที่พร้อมใช้งานได้ทันที และมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ของพนักงานเชื่อมมาจากส่วนกลาง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ
สามารถลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และท�ำให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ สามารถ
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยได้ตระหนัก
ด�ำเนินต่อไปได้แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน
และติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึงก�ำหนดมาตรการ
3.5 ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ
Technology Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
งานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มี
แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้แก่
พนักงาน และก�ำหนดมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยและลดผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์
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คณะที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช

ประธานกรรมการ
และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
อายุ 77 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2561
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• 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.) รุ่นที่ 6
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 10/2547
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 16/2545
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน,
ปี 2521 - 2560
• ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - 2558
• กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2519 - 2552
• กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2511 - 2518

• กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
14 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน,
ปี 2511 - 2558		
• ประธานกรรมการ
บมจ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล
4 ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2529 - มิ.ย. 2560
• ประธานกรรมการ
บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
(เดิมชื่อ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))
9 พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2531 - มิ.ย. 2560
• ประธานกรรมการ
บมจ.โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์
8 ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน, ปี 2522 - มิ.ย. 2560
• ประธานกรรมการ
กรรมการลงทุน และกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
พ.ย. 2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปี 2559 - 2560
• รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ
ปี 2534 - 2558		
ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
• กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปี 2558 - 17 พ.ค. 2561
• กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
สภามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง ปี 2546 - ปัจจุบนั
• ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี 2560 - ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ปี 2551 - 2559
• กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ มูลนิธิ 100 ปี
สมเด็จพระศรีนครินทร์ ปี 2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2540 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย
ปี 2537 - ปัจจุบัน
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• ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาล		
บ�ำรุงราษฎร์ 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
• กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ปี 2513 - 2550
• นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2542,
2542 - 2544, 2548 - 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

• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ
The Association for Overseas Technical
Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 1
• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่
ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 78 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 เมษายน 2542
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏล�ำปาง
• วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin)
ประเทศไอร์แลนด์

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2549

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561
• กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2547 - 2548
• กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2542 - 2548
• ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี
ปี 2540 - ปัจจุบัน
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,
3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
• กรรมการอิสระ บมจ.แชงกรี-ลา โฮเต็ล
30 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์
(เดิมชื่อ บมจ.ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์))
ปี 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อินเตอร์ไฮด์ เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน
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ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปุ๋ย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2553 - ปัจจุบนั
• นายกองเอก รองประธานมูลนิธิอาสารักษา
ดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ปี 2544 - ปัจจุบัน
• รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
ปี 2523 - 2544
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2521 - พ.ย. 2561
• กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - เม.ย. 2553
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารสินเอเซีย จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - มิ.ย. 2553
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2530 - 2558
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
บจก.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
ปี 2527 - 2549
• ประธานกรรมการ
บจก.เอ็มซี อินดัสเทรียลเคมิคลั ปี 2540 - 2548

ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
(TCC Group) ปี 2556 - ปัจจุบัน
• ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
ปี 2554 - 2555
• ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมสรรพากร 		
กระทรวงการคลัง ปี 2551 - 2554
• เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2544 - 2551
• ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักตรวจสอบภาษี
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปี 2543 - 2544
• กรรมการ ธนาคารออมสิน ปี 2554 - 2555
• กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2553 - 2554 , 2549 - 2551
• กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปี 2553 - 2554 , 2548 - 2549
• กรรมการ องค์การเภสัชกรรม ปี 2552 - 2555
• กรรมการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ปี 2548 - 2550

• 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

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 กุมภาพันธ์ 2550

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.B.A., Syracuse University,
New York, U.S.A.
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรการประกันวินาศภัยระดับสูง
Swiss Insurance Training Center, Switzerland
• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูง
Australian Management College, Australia
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1)
รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 42
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
• วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า รุน่ ที่ 3
• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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

ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบนั
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2557 - 2563
• กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ ปี 2555 - 2557
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559
• ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.ยูนิเวนเจอร์ (ปัจจุบัน)
• ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (ปัจจุบัน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด
(มหาชน) (ปัจจุบัน)
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
เม.ย. 2559 - พ.ย. 2560

ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
1 ก.พ. 2562 - ปัจจุบัน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)
• กรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบนั
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• รองประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ		
บริษัทไทย 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
• กรรมการกฤษฎีกา (ปัจจุบัน)
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563
• ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สภาธุรกิจประกันภัยไทย
เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563
• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558
• กรรมการ บจก.บีเจซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์
เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556
• ประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556
• รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551
• ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ
ฝ่ายเศรษฐกิจ ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551
• อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาองค์การมหาชน และองค์กรรูปแบบ
อื่นในก�ำกับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่
ส่วนราชการ ปี 2548 - พ.ค. 2554
• ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย
ปี 2545 - 2550
• กรรมการในคณะกรรมการนโยบายสถาบัน
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2544 - ส.ค. 2551
• อธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2544 - 2549
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
ปี 2542 - 2544
• รองอธิบดีกรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 - 2542

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• วุฒิบัตร Management Development
Program, the Wharton School
• วุฒิบัตร Executive Development Program,
Harvard Business School

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 78 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2547
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการเงินการธนาคาร the Wharton
School of Finance and Commerce,
University of Pennsylvania

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 0/2543
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
• กรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ม.ค. 2562

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) รุ่นที่ 63/2548

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 76 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2548
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce,
University of Santo Tomas, Philippines
• ปริญญาตรี B.B.A. Management,
University of the East, Philippines
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบนั
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการก�ำกับความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
30 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน
• กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ต.ค. 2549 - ปัจจุบัน
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2547 - เม.ย. 2562
• รองผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2539 - 2549
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• กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2549 - 2553
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป
ปี 2547 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.ทีดับบลิวแซด
คอร์ปอเรชั่น ปี 2548 - 2556
• กรรมการผู้จัดการใหญ่
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2542 - 2544
ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• กรรมการ บจก.กาญจนทัต ปี 2514 - ปัจจุบัน
• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ปี 2553 - พ.ค. 2558
• ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2545 - 2552

• ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2533 - 2539
• ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2521 - 2533
• กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ปี 2545 - ปัจจุบัน
ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• กรรมการ บจก.คลินิเซอร์
23 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส
ปี 2559 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์ทวี
ปี 2549 - ปัจจุบัน

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 71 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2556
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Master of Community and Regional
Planning, North Dakota State University,
U.S.A.
• ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Board Nomination &
Compensation Program (BNCP) รุน่ ที่ 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
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 12/2547
• หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FND) รุ่นที่ 1/2544 และ
รุ่นที่ 14/2547
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร
บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ ปี 2526 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บมจ.บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ ปี 2526 - 2557

• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ
สถาบันการเงิน (FINEX V) รุ่นที่ 5
การอบรม/สั ม มนาจากสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 40/2548

นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23 เมษายน 2553

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• คู่สมรสของหลานนายชัย โสภณพนิช
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• M.B.A., London University CASS Business
School, England
• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม),
London School of Economics and Political
Sciences, England

ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ปี 2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการและกรรมการบริหาร
บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ปี 2537 - 2551

ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• ประธานกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน
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• รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ
บมจ.การบินไทย ปี 2540 - 2546
ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ประธานกรรมการ
บจก.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
ปี 2563 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บจก.บาฟส์ อินเทค
ปี 2561 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์
ปี 2559 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ
บจก.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ ปี 2553 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บจก.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
ปี 2540 - 2549
• กรรมการ บจก.ขนส่งน�้ำมันทางท่อ
ปี 2534 - 2553
• กรรมการ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ปี 2539 - ปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
ปี 2539 - 2554
• ประธานกรรมการ
บจก.บริการน�้ำมันอากาศยาน ปี 2536 - 2558
• กรรมการ BAFS International Limited
ปี 2554 - 2556
• กรรมการ บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท
ปี 2547 - 2557
• กรรมการผู้จัดการ บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท
ปี 2547 - 2554

• กรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2545 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนศรีสังวาลย์
ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน
• ประธานกรรมการ ศูนย์บริการคนพิการ
ของมูลนิธอิ นุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี 2559 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บจก.ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส
ปี 2551 - ปัจจุบัน
• กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิหอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ปี 2546 - ปัจจุบัน
• กรรมการ บจก.บางกอก บีทีเอ็มยู
ปี 2543 - ปัจจุบัน
• กรรมการและเหรัญญิก สมาคมสตรีภาคพื้น
แปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
ปี 2542 - ปัจจุบัน
• Investment Director บจก.ซิตี้แคปปิตอล
ปี 2534 - 2537
• ผู้จัดการ บจก.เงินทุนหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป
(ประเทศไทย) ปี 2530 - 2533

• Marine Consequential Loss Insurance,
Germany
• Insurance School of Japan
การอบรม/สั ม มนาจากสมาคมส่ ง เสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุน่ ที่ 129/2553

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
อายุ 68 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2554
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Advanced Course in General (Non-Life)
Insurance, Swiss Insurance Training Centre,
Switzerland

ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน
• กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกันภัย
25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน
• ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2562 - ปัจจุบัน
• กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2559 - 2561
• กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2554 - 2558
• ผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2553 - 2558
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2552

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
15 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

นายซาโตรุ โอกุระ

กรรมการอิสระ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15 พฤษภาคม 2563
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Nagoya University,
Japan

ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• Non-Executive Director,
Asia Financial Holding Limited
มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน
• Non-Executive Director,
Aioi Nissay Dowa Europe Limited
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• Non-Executive Director and SOOA
(Senior Officer outside Australia),
Aioi Nissay Dowa Insurance Company
Australia Pty Ltd. เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
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• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายรับประกันภัย
บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2544 - 2550
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2543 - 2544
• ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเล
และขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2536 - 2543
• กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
15 ธ.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2563
• กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต
26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563
ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		
• Chairman, Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited 18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน
• Director, Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited 9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
• รองประธานคณะอนุกรรมการประกันภัย
ทางทะเลและขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

• General Manager, Global Business
Department, Aioi Nissay Dowa Insurance
Company Limited เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
• Risk & Reinsurance Coordinator,
Aioi Nissay Dowa Insurance Company
of Europe Ltd. เม.ย. 2552 - มี.ค. 2561

• Management Development
Program - Fit for Expert Underwriting,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
• Management Development
Program - Fit for Management,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามผูกพันบริษทั
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
22 เมษายน 2559
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• 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.
• หลักสูตรสุดยอดผูน้ ำ� วิทยาการประกันภัยระดับสูง
(Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุน่ ที่ 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

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 149/2561
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
• กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบนั
• ผู้อ�ำนวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
1 ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสาร
องค์การ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2554 - เม.ย. 2555
• ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ปี 2552 - มี.ค. 2557, ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
• ผู้อ�ำนวยการ 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

ต�ำแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง
24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
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นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
กรรมการอิสระ

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ประธานกรรมการ

ประธาน

นายชัย โสภณพนิช

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

กรรมการ

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
นายซาโตรุ โอกุระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

กรรมการ

นางณินทิรา โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
รองประธาน

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
กรรมการ

นายอานนท์ วังวสุ
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

ประธาน

กรรมการ

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

นายชัย โสภณพนิช
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายเอกมล อังค์วัฒนะ

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
กรรมการ

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

ประธาน

ประธาน

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการ

กรรมการ

นายยิ่งยศ แสงชัย
นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
นายถิรธนา วิเศษภักดี
นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์
นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล
นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา
นางสาวพัทธมน บุญมี

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร
ดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน

นายสุพัฒน์
อยู่คงพันธุ์
นายจักรกริช
ชีวนันทพรชัย

นายชัย
โสภณพนิช

นายชวาล
โสภณพนิช

นางสาวปวีณา
จูชวน

นางศรีจิตรา
ประโมจนีย์
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นายธีรยุทธ
กิจวรพัฒน์

นายยิ่งยศ
แสงชัย
นางสาวลสา
โสภณพนิช

นายสราวุฏฐ์
ดีสมบูรณ์
หม่อมหลวงชลิตพงศ์
สนิทวงศ์

นายปิติพงษ์
ชาวชายโขง
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ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
เริ่มงาน

สิงหาคม 2523

เริ่มงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

เมษายน 2528

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การศึกษา

• ไม่มี

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• Associate of the Insurance Institute of New Zealand (NZII),
New Zealand

การศึกษา

• 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.
• หลักสูตรสุดยอดผู้นำ�วิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
รุ่นที่ 1/2563
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 24/2560
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556

อบรม/ดูงาน

• Miscellaneous Casualty Insurance, ISJ, Japan
• Advanced Course in General (Non-Life) Insurance,
Swiss Insurance Training Centre, Switzerland
• โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ 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. 2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

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

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

อบรม/ดูงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ และเลขานุการบริษัท

• 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

เริ่มงาน

มกราคม 2549
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

การศึกษา

• M.B.A., University of North Texas, U.S.A.
• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำ�งาน

•
•
•
•

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ประธานคณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูอ้ ำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั
• กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 22 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ ปี 2554 - เม.ย. 2555
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552 - มี.ค. 2557,
ต.ค. 2558 - 8 พ.ค. 2559
• ผู้อำ�นวยการ 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 บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

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

ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
• เลขานุการบริษัท มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ปี 2549 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
• กรรมการ Bangkok Insurance (Lao) Co., Ltd. เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
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นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย

นายชวาล โสภณพนิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)

เริ่มงาน

สิงหาคม 2525

เริ่มงาน

มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การศึกษา

• บุตรของนายชัย โสภณพนิช
• พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช

อบรม/ดูงาน

• B.A. (Economics), University of Rochester, U.S.A.
• Risk and Insurance Certificate, St.John’s University, U.S.A.

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

• General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines
• Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany
• MARSH Overseas Clients’ Course 2001, England

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

ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจตัวแทน 1 เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ 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

ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประธานกรรมการ 1 ก.พ. 2562 - 21 ม.ค. 2563
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 ม.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2562
• ผู้จัดการ สำ�นักกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ มี.ค. 2557 - 2558
• ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2555 - มี.ค. 2557

นางสาวปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
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)
อบรม/ดูงาน

• TransRe International Management Program:
Partnership for Success, New York, U.S.A.
• Mini M.B.A. ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• Comprehensive Technical Programme in General
Insurance-National Insurance Academy, Pune, India
ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร ปี 2559 - ปัจจุบัน
• ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร พ.ย. 2556 - 2558
• ผู้จัดการ ธุรกิจภัยพิเศษ ต.ค. 2553 - ต.ค. 2556
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นางสาวลสา โสภณพนิช

หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

เริ่มงาน

เริ่มงาน

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

เมษายน 2554

เมษายน 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• บุตรของนายชัย โสภณพนิช
• น้องของนายชวาล โสภณพนิช

• ไม่มี

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

• Fujitsu Asia Conference, Tokyo, Japan
• IT Trends: Seminar 2018: Asia’s Rising Power, Singapore
• Transform to Your Right Mix of Hybrid IT, Hewlett Packard 		
Enterprise (HPE) CIO Forum 2017
• Digital Transformation for Insurance, IMC Institute
• Aruba Atmosphere, Singapore
• SCB Management Program
• CISCO, Executive Briefing Center, U.S.A.
• Huawei, Executive Briefing Center, China

ประสบการณ์การทำ�งาน

ประสบการณ์การทำ�งาน

อบรม/ดูงาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2560 - ปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการ ธุรกิจนายหน้า ปี 2559
• ผู้ช่วยผู้จัดการ สำ�นักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ ก.ค. 2557 - 2558
• ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557
องค์กรอื่นๆ
• ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน
บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย 26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
• ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2551 - 2560

นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อำ�นวยการ
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
ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ปี 2560 - พ.ค. 2562
• รองผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ส.ค. 2559 - ธ.ค. 2559
• ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย ก.พ. 2553 - ก.ค. 2559
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นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

นายยิ่งยศ แสงชัย

เริ่มงาน

เริ่มงาน

ผู้อำ�นวยการ

ผู้อำ�นวยการ

พฤศจิกายน 2560

มกราคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

• ไม่มี

• ไม่มี

การศึกษา

การศึกษา

• วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรม/ดูงาน

•
•
•
•
•
•
•

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

ประสบการณ์การทำ�งาน

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

ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• ผู้อำ�นวยการ สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทน พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562
• รองผู้อำ�นวยการอาวุโส สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
พ.ย. 2560 - พ.ค. 2562
องค์กรอื่นๆ
• รองผู้จัดการโรงงาน บจก.ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ปี 2560
• ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงานและวิศวกรรม
บจก.นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ปี 2555 - 2560

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 1 มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
• รองผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562
องค์กรอื่นๆ
• Deputy General Manager บจก.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560

นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ผู้อำ�นวยการ
(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
ประสบการณ์การทำ�งาน

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ผู้อำ�นวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่นๆ
• ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีกต่างจังหวัด
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) ปี 2549 - 2562
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รองผู้อ�ำนวยการอาวุโสและรองผู้อ�ำนวยการ
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รายชื่อรองผู้อ�ำนวยการอาวุโส
และรองผู้อ�ำนวยการ
1. นายกรรณสูตร หอมจันทร์
2. นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย
3. นายจรัญ จงอุดมพร
4. นายจีรวงศ์ ตัณฑโชติ
5. นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
6. นายณัฏฐจักษ์ สันตติลกกุล
7. นายถิรธนา วิเศษภักดี
8. นายทรงเกียรติ นวลอ่อน
9. นายทวี ขวัญทอง
10. นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา
11. นายทัศพงศ์ บุศยพลากร
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
12. นายธีรวัฒน์ จะตุรวิทย์
13. นางเนตรนภิส พูลทรัพย์
14. นางสาวปราณี โกมลกวิน
15. นางสาวปัณฑิตา ปัญญามี
16. นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ
17. นายพิสิฐ คิดเจริญสุข
18. นายพีระพัฒน์ ถาวรนิติ
19. นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล
20. นายไพศาล โวหเกียรติ
21. นายภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์
22. นางภัทรพร เทิดชนะกุล
23. นางสาวภาวิกา รอดอยู่

24. นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์
25. นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีคำ�
26. นางสาวรัชดา วงษ์สมบูรณ์
27. นางสาวรัตยา ซิงห์
28. นางรุจิรัตน์ ปัญญาเกียรติคุณ
29. นางวราภรณ์ ธนิสรกุล
30. นายวริต อันประเสริฐพร
31. นางสาววลัยลักษณ์ โภชกปริภัณฑ์
32. นายวิเชียร โมลีวรรณ
33. นางสาววิไล เลิศฤทธิ์ภูวดล
34. นายวิวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ
35. นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์
36. นายศรายุทธ อภัยพิมพ์
37. นางสาวศิริรัตน์ โอจารุทิพย์
38. นายศุภชัย อัศวารักษ์
39. นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ
40. นางสาวสุธิดา มลิลา
41. นางสุมนา ตรงตรานนท์
42. นายสุรศักดิ์ ชูโต
43. นายอนวัช สายบาง
44. นายอลงกรณ์ กาศทิพย์
45. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
46. นายเอนก คีรีเสถียร

หมายเหตุ: ผู้เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
1. นายจีรวัฒน์ พยาฆระสมิต
2. นายไตรรักษ์ ครุธเวโช
3. นายประยุทธ ชาตรูปะมัย
4. นายไพฑูรย์ จันทร์พนอรักษ์

5. นายวินัย กันประเสริฐ
6. นายสมชาย เจียรนัยไพศาล
7. นางสุวรรณนีย์ สิทธิศุข
8. นางอนุตรา จันทร์ประสาทสุข
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม • รณรงค์การสร้างเครือข่ายเพือ่ ให้เกิดความร่วมมือจากหลายองค์กร

ในการด�ำเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถ
ขยายความช่วยเหลือหรือการด�ำเนินกิจกรรมได้อย่างกว้างขวางและ
ครอบคลุมท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศได้อย่างทั่วถึง

• สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และ
ถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านนี้ของบริษัทฯ

• ให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทางสังคมและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ รวมถึง ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ “การก�ำกับดูแลกิจการ”
การอนุ รั ก ษ์ โ บราณวั ต ถุ ซึ่ ง เป็ น ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ มี คุ ณ ค่ า
แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยระบุแนวทาง
• จัดสรรงบประมาณส�ำหรับให้การสนับสนุนกิจกรรมสังคมอย่าง การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการและรายงานประจ�ำปี อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดท�ำ
ต่อเนื่อง
กระบวนการและขั้ น ตอน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ความต้ อ งการหรื อ
• ส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดยให้ความส�ำคัญ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ
กับการศึกษาในสาขาอาชีพที่ประเทศไทยขาดแคลน เพื่อเป็น เพือ่ ให้การด�ำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างแท้จริง โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้
ก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้น
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล
• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืน

• จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• พบปะนักวิเคราะห์

แนวทางการปฏิบัติ

• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรม
• ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
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พนักงาน
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
• การพัฒนาความรู้และโอกาสในการก้าวหน้า
• การดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• ความเท่าเทียมกันในการท�ำงาน
• ความสมดุลในการท�ำงานและชีวิตส่วนตัว

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน
• การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

แนวทางการปฏิบัติ

• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม�่ำเสมอ
• มีแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตในสายอาชีพ
• จัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัย
สุขอนามัย และเอื้อต่อการท�ำงาน
• ใช้หลักมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้
และองค์กรแห่งความสุข
ลูกค้า
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ราคายุติธรรม
• บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ซื่อตรง ตรงตามความต้องการ หรือ
สูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า โดยยึดหลักความเป็นธรรมและ
จริยธรรม
• การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง

•
•
•
•

การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

• การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิม่ ความสะดวกในการเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์และบริการด้านสินไหมทดแทนและประกันภัย
• จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะจากลูกค้า
โดยเฉพาะ
คู่ค้า
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัดด้วยความเสมอภาค
และเป็นธรรม

•
•
•
•

แนวทางการปฏิบัติ

• ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้า
และการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
• การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน
• การรักษาความลับทางการค้า
• ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
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การส�ำรวจความพึงพอใจของคู่ค้า
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
การพบปะกับคู่ค้าผ่านการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ
การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

คู่แข่ง
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
• การประชุมร่วมกัน

แนวทางการปฏิบัติ

• มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
เจ้าหนี้
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
• การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนดเวลา

• การประชุมร่วมกัน
• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

แนวทางการปฏิบัติ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
• การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

สังคม
ช่องทางการมีส่วนร่วม

ความคาดหวัง

• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ
• การรับฟังความคิดเห็นของชุมชน
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
• การอนุรักษ์โบราณคดี
• สนับสนุนด้านการศึกษา
แนวทางการปฏิบัติ

• การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
• รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
• รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ
ความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• การด�ำเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�ำหนดของกฎหมายและด�ำรงไว้
ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานก�ำกับดูแล
• การยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

• การประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ
• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานก�ำกับดูแล

แนวทางการปฏิบัติ

• การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และ
มาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
แก่ภาครัฐและหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างเต็มที่
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การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมโดยตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยยึดมั่นการปฏิบัติตาม
สัญญาและเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริหารจัดการเงินทุน
ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
7. สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและพนั ก งานทุ ก ระดั บ ตระหนั ก ถึ ง
ความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุน
กิจกรรมทางสังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และสร้างจิตส�ำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน
8. ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมาย พร้อมให้ความร่วมมือ
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารตามทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลร้องขอ เพือ่ แสดง
ถึงความโปร่งใส ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือ
ซึ่งกันและกัน
9. ให้ความส�ำคัญกับความโปร่งใส และค�ำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต
โดยจะปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทาง
ปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
เพื่อป้องกันการได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง
และบุคคลอื่น

บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด�ำเนินงาน
โดยค�ำนึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีก่ ำ� หนดอย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณ
ในการด�ำเนินธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก�ำหนด
แนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ
โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่ลูกค้า คู่ค้า
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็น
การละเมิด/ลิดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ที่ได้มาจากการด�ำเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามพื้นฐานของ
การด�ำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า รวมถึง
การเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าและบริการที่ดี
มีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษา
สัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม�่ำเสมอ
รวมถึ ง ไม่ น� ำ ข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า มาใช้ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท ฯ
และผู้เกี่ยวข้อง
2. ให้ความเสมอภาคในการคัดเลือกคูค่ า้ การประเมินผลงาน การเปิด
โอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ
ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน การให้ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆ ทีท่ ดั เทียมกัน
และการรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้า
3. มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานให้มีผลประกอบการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ผถู้ อื หุน้ ด้วยผลตอบแทนทีด่ แี ละต่อเนือ่ ง รักษา
ความเป็นผู้น�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตของก�ำไร
อย่างต่อเนื่อง และธ�ำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงอันดีงาม
4. สรรหาและว่าจ้างพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ตรงกับ
ลักษณะงานของบริษัทฯ โดยไม่น�ำความแตกต่างในเรื่องเพศ
เชื้ อ ชาติ ศาสนา และสถานศึ ก ษา มาเป็ น ข้ อ จ� ำ กั ด โอกาส
ในการเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ จะดูแลผลตอบแทน
และสวัสดิการของพนักงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การให้ โ อกาสพนั ก งานได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ให้ มี
ความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า
5. แข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงตามหลักสากลภายใต้
กรอบแห่งกฎหมาย และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่าง
เสมอภาคกัน ไม่ละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการ
ที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทางธุ ร กิ จ ไม่ ท� ำ ลายชื่ อ เสี ย งของคู ่ แ ข่ ง ทางการค้ า หรื อ มี
การท�ำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม
สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึง
ความส�ำคัญในเรื่องการต่อต้า นการทุจริตคอร์รัป ชัน จึงได้แ สดง
เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำ
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) นโยบาย
การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชันส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตพิจารณา ซึ่งที่ประชุมของคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ดังนี้
รายละเอียด
ใบรับรอง

ครั้งแรก
ต่ออายุครั้งที่ 1
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วันที่ได้รับ
การรับรอง

วันที่สิ้นสุด
การรับรอง

16 ตุลาคม 2558
21 สิงหาคม 2561

16 ตุลาคม 2561
21 สิงหาคม 2564

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นก�ำหนดให้ทุกคนในบริษัทฯ ตั้งแต่
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ยึดมั่นถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
จะครอบคลุมถึงการด�ำเนินธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่
ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวน
นโยบายฯ อย่ า งสม�่ ำ เสมอ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบาย
การแจ้งเบาะแสเพื่อให้พนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลภายนอกที่พบเห็น
การกระท�ำเข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ ร้องเรียนผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ทางจดหมายหรือทาง E-mail ชือ่ anti-corruption@
bangkokinsurance.com ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าส�ำนักตรวจสอบ
การร้ อ งเรี ย นบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า เป็ น ความลั บ ที่ สุ ด ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ
มีมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับ
ความเดือดร้อน บริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
ถ้าผูท้ ำ� การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นพนักงาน จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษ
ทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
หากการกระท�ำนั้นผิดกฎหมาย

2. จัดให้มชี อ่ งทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน
การกระท�ำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ โดยมีนโยบาย
ในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบ
เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง
		
3. การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการป้ อ งกั น
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทาง
การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้
1. ก�ำหนดให้ส�ำนักตรวจสอบท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบ
การควบคุมภายใน โดยด�ำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�ำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ก�ำหนดให้สว่ นบริหารความเสีย่ งองค์กรรับผิดชอบประเมินความเสีย่ ง
จากการทุจริตและคอร์รปั ชันอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การน�ำมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล
โดยจะติดตามและน�ำเสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู้บริหารและ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง และคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยงจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�ำดับ
3. หากข้ อ มู ล จากข้ อ ร้ อ งเรี ย นหรื อ ผลการตรวจสอบมี ห ลั ก ฐาน
อันควรให้เชื่อว่ามีรายการหรือการกระท�ำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่าง
มีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รวมถึงการฝ่าฝืน การกระท�ำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ ให้ทราบ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

แนวทางปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น การมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการป้องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน 3 ข้อ ประกอบด้วย
1. กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการก�ำกับดูแลเพือ่ ป้องกันและติดตามความเสีย่ ง
จากการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการป้ อ งกั น
การมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
1. กระบวนการในการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและนโยบาย
การแจ้งเบาะแส โดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
เช่น อินทราเน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ�ำปี และวารสาร
ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้าทุกคนรับทราบและ
ถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
จากการทุจริตและคอร์รปั ชันทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการด�ำเนินธุรกิจ ประเมิน
ระดับความเสี่ยง ก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสม จัดการกับความเสี่ยง
ทีป่ ระเมินได้ โดยมีสว่ นบริหารความเสีย่ งองค์กรเฝ้าติดตามประเมินผล
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานเกีย่ วกับนโยบายและ
การปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง
แนวปฏิ บั ติ ใ นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น รวมทั้ ง นโยบาย
2. แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลเพื่ อ ป้ อ งกั น และติ ด ตาม ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการแจ้ง
เบาะแส เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้จดั ส่งพนักงานไปอบรมภายนอก
ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลเพื่อป้องกันและ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors) หลักสูตร Working Paper for Better Corruption Prevention
ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันสรุปได้ ดังนี้
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงทีค่ รอบคลุมระบบงานส�ำคัญต่างๆ ทั้งนี้
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม
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การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ท่ีจะปฎิบัติต่อพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ด้วยความเคารพในคุณค่าของมนุษย์และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการในประเด็น ดังนี้
ประเด็นหลัก “สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน”
ประเด็นมุ่งเน้น

• การให้ความส�ำคัญกับการสานเสวนา
• การมีสว่ นร่วมในการเจรจาของพนักงาน
ร่วมกัน
• สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างเท่าเทียม
• การสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วม
ของทุกระดับพนักงาน

การด�ำเนินการ

• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบนโยบายการท�ำงาน เพื่อให้มีทิศทาง
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ซึ่งจัดในเดือนมกราคม
• บริษัทฯ จัดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบผลการด�ำเนินงานในแต่ละเดือน
• จัดท�ำระบบอินทราเน็ต ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
เข้าถึงข้อมูล กฎ ระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารที่น่าสนใจภายนอก
บริษัทฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นช่องทางหนึ่งที่พนักงานสามารถ
แสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างพนักงานกันเองได้
โดยสะดวกทุกเวลา เช่น โครงการ BKI Knowledge Law & Regulation HR News
Upcoming Events ทันข่าว และเดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น
• มีคณะกรรมการและคณะท�ำงานที่หลากหลายคณะ โดยมีพนักงานจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมด�ำเนินงาน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม เสมอภาค เพือ่ ประโยชน์ตอ่ พนักงาน และบริหารงานทรัพยากรบุคคลตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
ประเด็นหลัก “การจ้างงาน”
ประเด็นมุ่งเน้น

การด�ำเนินการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างงาน
• การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
• การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

• มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
(ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550) ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง
ความปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน
• ไม่รับบุคคลที่อายุต�่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าท�ำงาน
• ในการจ้ า งงานไม่ มี ก ารเลื อ กเพศ เชื้ อ ชาติ ศาสนา ทุ ก คนมี โ อกาสเท่ า กั น
ในการเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กผ่ า นแบบทดสอบข้ อ เขี ย นและการสั ม ภาษณ์ แ บบ
Competency Based Interview ตามมาตรฐานของบริษัทฯ
• มีการก�ำหนด Job Description ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน และให้ผู้สัมภาษณ์
ได้รับทราบก่อนสัมภาษณ์งาน
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ประเด็นหลัก “การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน”
ประเด็นมุ่งเน้น

การด�ำเนินการ

• มีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรม
เพือ่ โอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่าง
เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

• ในปี 2563 ได้จัดให้พนักงานรับการอบรมเฉลี่ยคนละ 3 วัน โดยได้ด�ำเนินการ
ตามแผนการฝึกอบรมตามความจ�ำเป็นของต�ำแหน่งงาน (Training Needs by
Position) ของพนักงานในทุกต�ำแหน่ง ทั้งรูปแบบ Hard Skills และ Soft Skills
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนมีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามแนวทาง
การพัฒนาแบบ 70:20:10 ให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัทฯ ในแต่ละปี ผ่าน
รูปแบบการเรียนรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(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 ด�ำเนินการอบรมพัฒนาและรับรอง
ความรู้ตามความรู้และทักษะตามหัวข้อที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน
- การน� ำ พนั ก งานที่ มี ค วามช� ำ นาญในงานมาถ่ า ยทอดความรู ้ เ ชิ ง เทคนิ ค
ในการปฏิบัติงาน (Expert Sharing)
- การฝึกอบรมต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ (Overseas Training)
- การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation)
- การโอนย้ายหน้าที่งาน (Job Transfer)
• บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทกับพนักงานที่ศึกษาในสาขา
ที่สนับสนุนต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกๆ ปี
• บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานศึกษาวิชาการประกันภัยกับสถาบันภายนอกที่มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับ เช่น CII, ANZIIF และ TII โดยสนับสนุนในรูปแบบ
ของทุนการศึกษาเป็นประจ�ำทุกๆ ปี
• ระบบพี่เลี้ยง (Mentor) บริษัทฯ จัดให้พนักงานที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงให้กับ
พนักงานใหม่ โดยให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ สอนงาน สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ในการท�ำงาน การปรับทัศนคติและการประพฤติปฏิบัติให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
บริษัทฯ ท�ำให้เกิดบรรยากาศการท�ำงานฉันพี่น้อง

ประเด็นหลัก “สุขภาพและความปลอดภัย”
ประเด็นมุ่งเน้น

การด�ำเนินการ

• ให้ความส�ำคัญกับระบบสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของพนักงาน ลูกจ้าง

• บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ในการท�ำงาน เพื่อก�ำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการท�ำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการของบริษัทฯ กิจกรรม
ที่จัดให้มีขึ้นในปี 2563 เช่น กิจกรรม 5ส ตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในส�ำนักงาน
การฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัสในอากาศส�ำหรับส�ำนักงาน
การซ้อมอพยพหนีไฟ การสาธิตใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
• ในรอบปี 2563 ไม่มีอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย ในระดับที่ร้ายแรงใดๆ
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ประเด็นหลัก “สวัสดิการ”
ประเด็นมุ่งเน้น

การด�ำเนินการ

• การดูแลและให้ความส�ำคัญกับชีวติ ส่วนตัว
และครอบครัวของพนักงานให้มชี วี ติ ส่วนตัว
และชีวิตการท�ำงานที่สมดุล มีความสุข
ในการท�ำงาน

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 96 โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว
จะร่วมให้ค�ำปรึกษาหารือและเสนอแนะแนวทางการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์
ส�ำหรับพนักงานให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าวจะมีวาระ 2 ปี
• บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิด Work Life Effectiveness
มีชีวิตการท�ำงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัวที่มีความสุข ดังนี้
- จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพของพนั ก งานเป็ น ประจ�ำ ปี โดยใช้ บ ริ ก ารจาก
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้าของประเทศ
- จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกๆ ปี
และจัดให้มีการตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) และอัลตราซาวด์
(Ultrasound) เต้านมของศูนย์ถันยรักษ์ให้กับพนักงานหญิง
- จัดให้มีแอโรบิก โยคะ และสนามแบดมินตัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานออกก�ำลังกาย เพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน และ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
- จั ด ให้ มี ก องทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ที่ ใ ห้ พ นั ก งานเก็ บ ออมไว้ ใ ช้ ใ นวั ย เกษี ย ณ
โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราสะสมได้สูงสุดร้อยละ 15 ทั้งนี้ ในปี 2563
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการมีเงินออมอย่างเพียงพอต่อการ
ด�ำรงชีพภายหลังเกษียณอายุ จึงได้ปรับปรุงอัตราเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้นตามหลักเกณฑ์การนับอายุงานและการด�ำรงต�ำแหน่ง
- จัดบรรยายไขปัญหากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้มีความรู้
การลงทุนการออมผ่านกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ อีกทั้งแนะน�ำการเลือกเมนู
การลงทุนให้ถูกวิธีและตรงกับระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับแต่ละคนหรือ
เหมาะสมกับช่วงอายุ
- จัดกิจกรรม “สปาใจ” ทีส่ ถานปฏิบตั ธิ รรมภายนอกบริษทั ฯ เพือ่ ฝึกปฏิบตั สิ มาธิ
สงบจิตใจ จ�ำนวน 1 รุ่น
- มีสวัสดิการเงินกู้ให้กับพนักงานในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ำกว่าตลาด เพื่อช่วยเหลือ
พนักงานในเหตุที่จ�ำเป็น เช่น สร้างบ้าน ซื้อที่อยู่อาศัย และเหตุฉุกเฉิน
ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดา บุตร คู่สมรส
- ร่วมกับ สสส. และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ
“Healthy BKI” ให้พนักงานมีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
การออกก�ำลังกาย รวมถึงผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน โดยมีพนักงาน
เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 90 คน
- จัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเกิดให้กับพนักงานเป็นประจ�ำทุกเดือน
- มอบของที่ระลึกส�ำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10 ปี, 20 ปี, 25 ปี
และพนักงานอายุครบ 60 ปี รวมจ�ำนวน 158 คน เพื่อเป็นเกียรติแห่ง
ความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น และทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน
ให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้ในแต่ละชั้นของส�ำนักงานบริษัทฯ มีพื้นที่โล่ง โปร่งสบาย สวยงาม
เหมาะส�ำหรับพักคลายเครียดจากการท�ำงาน หรือสังสรรค์ระหว่างพนักงาน
ด้วยกันในเวลาพักกลางวัน
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์

กรุงเทพประกันภัยตระหนักดีว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ
แก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด บริษัทฯ จึงได้สร้างสรรค์
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
การบริการ กระบวนการท�ำงาน และช่องทางการขายเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า คู่ค้า และ
ผูบ้ ริโภค ซึง่ ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
การบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

บริษัทฯ จัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยโควิด คัฟเวอร์ ให้ความคุ้มครอง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความอุ่นใจ
ให้แก่ลูกค้า กรณีตรวจพบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับเงินชดเชย
50,000 บาท พร้อมช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาล
สูงสุดถึง 50,000 บาท และกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ภาวะโคม่า ภาวะ
สมองตาย และระบบประสาทล้มเหลวให้ความคุ้มครอง 500,000 บาท
ทั้งนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรื อ ทุ พ พลภาพถาวรสิ้ น เชิ ง เนื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ต ลอด 24 ชั่ ว โมง
รับประกันภัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 70 ปี ด้วยเบี้ยประกันภัย
699 บาทต่อปี

ประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน

บริษัทฯ ออกแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน ที่ให้ความคุ้มครอง
ที่ครอบคลุมและคุ้มค่า เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่มีการใช้ ประกันภัยโจรกรรม
รถยนต์น้อยลง โดยรับประกันภัยรถเก๋งและรถกระบะ อายุรถตั้งแต่ ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านและสถานประกอบการที่เกิด
2-10 ปี ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนการท�ำประกันภัย
จากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึง
การใช้กำ� ลังขูเ่ ข็ญหรือประทุษร้าย ทัง้ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของใช้ภายในบ้าน
จุดเด่นของแผนประกันภัยรถยนต์ 3+ รายเดือน
หรือสต็อกสินค้าส�ำหรับการประกอบธุรกิจ และเมื่อซื้อประกันภัย
• สุดคุ้มกับแผนความคุ้มครอง 90 วัน เบี้ยประกันภัยส�ำหรับรถเก๋ง โจรกรรมร่วมกับประกันอัคคีภัยจะได้รับเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ
เพียง 1,990 บาท หรือ 22 บาทต่อวัน และรถกระบะ 2 ประตูเพียง เริ่มต้นเพียง 400 บาทต่อปี
2,190 บาท หรือ 24 บาทต่อวัน
• คุ้มครองตัวรถสูงสุดถึง 100,000 บาท ครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติ ประกันภัยโรคมะเร็ง
• คุ้มครองอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก
ประกันภัยโรคมะเร็งช่วยคลายความกังวลกับโรคร้ายและค่าใช้จ่าย
• คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล ส�ำหรับรถเก๋ง ที่ไม่คาดคิด ด้วยความคุ้มครองที่หลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
คุ้มครองผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 6 คน และส�ำหรับรถกระบะคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยเป็นเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ โดยมี
ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 2 คน
แผนประกันภัยให้เลือกได้อย่างตรงใจถึง 3 แผน ดังนี้
• ง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยการเพิ่มช่องทางท�ำประกันภัยออนไลน์ 1. Classic Care: รับค่าสินไหมทดแทนทันที เมื่อตรวจพบว่าเป็น
พร้อมรับกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy
โรคมะเร็งครัง้ แรก ทุกชนิด ทุกระยะ คุม้ ครองสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
• อุน่ ใจในทุกเส้นทางด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Auto Assistance)
และในกรณีโรคมะเร็งผิวหนังคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
ตลอด 24 ชั่วโมง
2. Superior Care: คุ้มครองเพิ่มเติมในกรณีตรวจพบโรคมะเร็งพิเศษ
• ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)
เฉพาะเพศ (ส�ำหรับเพศชาย ได้แก่ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ มะเร็งตับ และมะเร็งปอด ส�ำหรับเพศหญิง ได้แก่ มะเร็ง
ประกันภัย 3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด (แผนความคุ้มครอง 180 วัน
เต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งช่องคลอด)
และ 1 ปี)
รับเพิม่ สูงสุดถึง 100,000 บาท พร้อมทัง้ ยังได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยซาํ้
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การรักษาด้วยเคมีบําบัด/รังสีรักษา และการผ่าตัด
(COVID-19) ที่มีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาแผนประกันภัย 3. Premier Care: คุม้ ครองครอบคลุมภาระค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ โดยเพิม่ เติม
3 โรคกวนใจ + ภัยโควิด ให้คุ้มครองการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่
ผลประโยชน์ชดเชยรายได้จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุด
โรคมื อ เท้ า ปาก และโรคติ ด ต่ อ ที่ มี ยุ ง เป็ น พาหะ และได้ เ พิ่ ม
วันละ 1,500 บาท เงินช่วยเหลือรายเดือนสูงสุดเดือนละ 5,000 บาท
ความคุม้ ครองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพือ่ ช่วยแบ่งเบา
สูงสุด 3 เดือน รวมถึงค่าพาหนะในการเดินทาง ชดเชยครั้งละ
ภาระค่าใช้จ่ายกรณีต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยเงินชดเชยรายวัน
1,000 บาท สูงสุด 5 ครั้ง
สูงสุดวันละ 1,000 บาท และกรณีที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลติดต่อ
กันไม่นอ้ ยกว่า 5 วัน ยังได้รบั ค่าชดเชยปลอบขวัญเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง
50,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 6-70 ปี ทั้งนี้ แผนประกันภัย
ดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกรมธรรม์ประกันภัย 3 โรคกวนใจที่ลูกค้า
ให้ความสนใจเป็นจ�ำนวนมาก
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ข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัตอิ าชญากรรมของพนักงานทีต่ อ้ ง
เกีย่ วข้องกับข้อมูลบัตรเครดิต การจัดเตรียมพืน้ ทีห่ วงห้ามเพือ่ เก็บรักษา
เอกสารที่มีข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนมีการปรับปรุง Security Patch
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยูเ่ สมอ เพือ่ ป้องกันการจารกรรมข้อมูล
ทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ เหล่านี้
จะครอบคลุมในทุกช่องทางทีล่ กู ค้าใช้บตั รเครดิตช�ำระเงิน ไม่วา่ จะเป็น
การช�ำระเบีย้ ประกันภัยทีเ่ คาน์เตอร์ฝา่ ยบัญชีและการเงิน และส�ำนักงาน
สาขาของบริษัทฯ การช�ำระผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยใน

ประกันภัยสุขภาพแผนผู้ป่วยในนี้ให้ความคุ้มครองเมื่อเข้าพักรักษาตัว
เป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยครอบคลุมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษา
พยาบาลแบบเหมาจ่าย ไม่จ�ำกัดวงเงินต่อครั้ง ด้วยเบี้ยประกันภัย
เริ่มต้น 9,000 บาทต่อปี รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-60 ปี สามารถ
ต่ออายุกรมธรรม์ได้ถงึ 65 ปี และสามารถน�ำเบีย้ ประกันภัยไปลดหย่อน
ภาษีได้เต็มจ�ำนวน สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า

การด�ำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงาน
รู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยของพนักงานในองค์กร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักการและ
ข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ดังนี้

บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร กิจกรรม และความเคลือ่ นไหวต่างๆ
ผ่ า นช่ อ งทางการสื่ อ สาร ได้ แ ก่ วารสาร BKI News, Email,
รายงานประจ�ำปี, เว็บไซต์ bangkokinsurance.com และ Facebook
กรุงเทพประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของ
บริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา เช่น ผลการด�ำเนินงาน
ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์ใหม่ สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆ

ส�ำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจท�ำประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบ 1. การจัดการด้านพลังงาน
เบีย้ ประกันภัยผ่านเว็บไซต์ bangkokinsurance.com เพือ่ การพิจารณา บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารการจัดการด้านพลังงานให้เป็นไป
รายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจท�ำประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้กำ� หนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด การด้ า นพลั ง งาน และจั ด กิ จ กรรม
ลดการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงพลังงาน ปี 2555
การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ หน่วยงานศูนย์ควบคุมคุณภาพ (Quality Control โดยมุ่งเน้นที่การบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรให้ท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
Center) ในการท�ำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น เพื่อการประหยัดพลังงานและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ตรวจสอบควบคุม
และข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้าภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ การใช้พลังงาน
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยสามารถรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น
ได้ทุกช่องทาง และจะมีการจัดท�ำรายงานการร้องเรียนจากลูกค้า คณะท�ำงานด้า นการจัดการพลังงานด�ำเนินการและประสานงาน
(External Customer Complaint Report) แจ้งไปยังหน่วยงาน การท�ำงานตามนโยบายให้บรรลุผลส�ำเร็จโดยได้รณรงค์การอนุรักษ์
ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งศูนย์ควบคุมคุณภาพยังท�ำหน้าที่โทรศัพท์ พลังงาน ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์พลังงาน
ติดตามและสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากที่ได้รับบริการ อย่างมีสว่ นร่วม มีการเผยแพร่ขา่ วสารและความรูต้ า่ งๆ ให้กบั พนักงาน
จากกรุงเทพประกันภัย เพื่อน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับปรุงคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีโครงการเพื่อการลด
พร้อมกับพัฒนากระบวนการท�ำงานและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ดังนี้
มากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้รับความ
พึงพอใจสูงสุด
การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการช�ำระ
ค่าเบี้ยประกันภัย บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินมาตรการป้องกันการรั่วไหล
ของข้อมูลบัตรเครดิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data
Security Standard) ที่ ก� ำ หนดโดยกลุ ่ ม บริ ษั ท ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
บัตรเครดิตรายใหญ่ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB ซึ่งภายใต้
มาตรฐานนี้ บริษทั ฯ จะต้องด�ำเนินมาตรการต่างๆ เพือ่ เป็นหลักประกัน
ว่ า ข้ อ มู ล บั ต รเครดิ ต ของลู ก ค้ า จะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง
ข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ก�ำหนดระดับสิทธิของพนักงานในการเข้าถึง
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1. โครงการเปลีย่ นหลอดไฟในพืน้ ทีส่ ว่ นกลางบริเวณทางเดิน ชัน้ 1-31 เป็นหลอด LED ทัง้ หมด ซึง่ ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จเมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2562
จากการค�ำนวณจะลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้ 43,542 kWh/Year ดังนี้
ก่อนปรับปรุง
หลอดไฟฟ้าเดิม 18w จ�ำนวน 739 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
หลอดไฟฟ้าเดิม 60w จ�ำนวน 107 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
หลอดไฟฟ้าเดิม 50w จ�ำนวน 43 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
260 วันท�ำงานต่อปี
ค่าไฟเฉลี่ยปี 2562 จาก SEC ประมาณ 3.78 บาท
หลังปรับปรุง
หลอดไฟฟ้าใหม่ 9w จ�ำนวน 739 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
หลอดไฟฟ้าใหม่ 8w จ�ำนวน 107 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
หลอดไฟฟ้าใหม่ 9.5w จ�ำนวน 43 หลอด เปิดใช้งาน 12 ชั่วโมง
260 วันท�ำงานต่อปี
ค่าไฟเฉลี่ยปี 2562 จาก SEC ประมาณ 3.78 บาท

159.62 kWh
77.04 kWh
25.80 kWh

79.81 kWh
10.27 kWh
4.90 kWh

ส่วนต่าง
ผลการลดพลังงานต่อปี

= 262.46

kWh/Day

= 68,239.60
= 257,945.69

kWh/Year
บาทต่อปี

= 94.99

kWh/Day

= 24,697.40
= 93,356.17

kWh/Year
บาทต่อปี

= 43,542.20
= 164,589.52

kWh/Year
บาทต่อปี

หมายเหตุ: เนื่องจากไม่มีการติดมิเตอร์วัดแยกเฉพาะไฟฟ้าแสงสว่าง จึงไม่สามารถแสดงผลจากหน่วยที่มีการใช้งานจริงได้

2. โครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในชั้นผู้เช่าชั้น 23-31 ซึ่งด�ำเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2563 แสดงผลการลดใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ
ผู้เช่าอาคารในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563 ดังนี้
ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าในส่วนของผู้เช่าอาคาร ชั้น 23-31 (kWh)
เดือน

จ�ำนวน (kWh)
ผลประหยัด (kWh)

ก่อนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-ก.ย. 2563
111,127

หลังเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ
ต.ค. 2563
87,147
23,980

พ.ย. 2563
98,718
12,409

ธ.ค. 2563
85,360
25,767

3. ศึกษาโครงการเปลี่ยนระบบปรับอากาศในอาคารส�ำนักงานของบริษัทฯ ชั้น 1-11
4. ศึกษาโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ Heat Exchanger ในระบบระบายอากาศ
2. การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ด้านการบริหารจัดการเรื่องน�้ำและคุณภาพน�้ำ บริษัทฯ มีการใช้
เทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน�ำ้ ในการกักเก็บ และเพิม่ คุณภาพน�ำ้ ดืม่
โดยติดตั้งเครื่องกรองน�้ำดื่มอย่างเพียงพอ และมีการบ�ำรุงรักษาเปลี่ยน
อุปกรณ์การกรองอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมตรวจสอบคุณภาพน�้ำอุปโภค
บริโภคตามมาตรฐานการประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่าง
เคร่งครัด และมีการตรวจสอบปริมาณการใช้น�้ำเป็นประจ�ำวัน เพื่อ
ควบคุมปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้ำให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า

ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการตรวจสอบระบบบ�ำบัดน�้ำเสียและ
คุ ณ ภาพน�้ ำ เสี ย ให้ มี ค ่ า มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกท่อระบายน�้ ำ
สาธารณะ พร้อมทัง้ ส่งรายงานประจ�ำเดือนต่อหน่วยราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดการระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย เพื่อให้การบ�ำบัดน�้ำเสียอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

3. การบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
บริษัทฯ ได้ท�ำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส�ำนักงานเป็นประจ�ำปีละ
1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพอากาศภายในส�ำนักงานอยู่ในเกณฑ์
ตามมาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สามารถป้องกันและแก้ไข
กรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ท�ำ การเลือกใช้อุปกรณ์
ส�ำนักงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เช่น เลือกใช้เครือ่ งถ่ายเอกสารและ
เครื่อง Multifunction ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่
ชัน้ บรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชือ้ โรคในอากาศต่างๆ เป็นประจ�ำ เป็นต้น

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย
ในการให้การสนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือคนในสังคมทีข่ าดโอกาส
เพือ่ ให้เขาเหล่านัน้ สามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีคณุ ค่าอย่างยัง่ ยืน และ
ยังได้ปลูกฝังแนวคิดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเห็นคุณค่าของ
การท�ำความดี การมีส่วนช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ในสังคม ตลอดจนเพื่อให้พนักงานเกิดจิตอาสาและเกิดความร่วมมือ
ในการสนับสนุนและร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมพนักงานเกีย่ วกับการจัดการระบบคุณภาพ
อากาศ เพื่อให้คุณภาพอากาศในส�ำนักงานเป็นไปตามมาตรฐาน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุน
ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
4. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการตามมาตรฐาน 5ส (สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ 5ส ด้านการศึกษา
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะและการใช้ สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ทรัพยากรส�ำนักงานให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด • สนับสนุนทุนในมูลนิธอิ านันทมหิดลเป็นจ�ำนวนเงิน 4,000,000 บาท
ปริมาณขยะจากส�ำนักงาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อมลภาวะและบรรยากาศ
เพือ่ เป็นทุนการศึกษาส�ำหรับนักเรียนผูม้ คี วามสามารถทางวิชาการ
ในสถานที่ท�ำงาน โดยได้จัดกิจกรรมชั่งน�้ำหนักกระดาษ อีกทั้งยังได้
ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถึง
จัดหาถังขยะเพื่อด�ำเนินการแยกขยะตามประเภทต่างๆ ก่อนทิ้ง ได้แก่
ขั้นสูงสุด เพื่อน�ำความรู้กลับมาท�ำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมือง
ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิล เพือ่ สามารถน�ำขยะหรือวัสดุทยี่ งั สามารถใช้งาน
ให้ก้าวหน้าต่อไป
ได้น�ำกลับไป Reuse และ/หรือขายวัสดุ Recycle ให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป • สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นจ�ำนวนเงิน 2,500,000 บาท
เพือ่ ด�ำเนินงานตามโครงการพระราชด�ำริชว่ ยเหลือประชาชนในด้าน
5. การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ
ต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม
นอกจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความส�ำคัญ • สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นเป็นจ�ำนวนเงิน 1,500,000 บาท
ถึงความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายใน
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
อาคารเป็นส�ำคัญ จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานในทุก โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 27
กิจกรรมภายใต้การดูแลของบริษทั ฯ มีความปลอดภัยและถูกต้องตาม บริษทั ฯ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นกั เรียนทีข่ าดแคลน
หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุนทรัพย์เป็นประจ�ำทุกปีตั้งแต่ปี 2537 โดยในปี 2563 ได้มอบ
คอยก�ำกับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้
ทุนการศึกษารุ่นที่ 27 จ�ำนวน 40 ทุน ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุน
5.1 จัดท�ำแผนการบ�ำรุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักรระบบไฟฟ้า ระบบ ให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด ทีจ่ ำ� เป็น โดยบริษทั ฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนือ่ งจนกว่าจะส�ำเร็จ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึง่ ทีผ่ า่ นมามีนกั เรียนได้รบั ทุนการศึกษา
5.2 จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อม ไปแล้ ว รวมทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 653 ทุ น เป็ น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น
ในการระงับเหตุเบือ้ งต้นและสามารถให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุได้ 125,660,326 บาท
5.3 จัดอบรมหลักสูตรความรูท้ างด้านการดับเพลิงขัน้ ต้นให้แก่พนักงาน
ทั่วไป
5.4 จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5.5 ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารเป็นประจ�ำทุกปี
5.6 ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้
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BKI Scholarship ประจ�ำปี 2563
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Scholarship ขึ้นเมื่อปี 2560 เพื่อมอบ
ทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
ประกันภัย สาขาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมดีต่อเนื่อง
จนส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษาจ�ำนวน 24 ทุน
รวมเป็นเงิน 795,000 บาท

โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียน
บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ ก รุ ง เทพประกั น ภั ย จั ด โครงการอาหารเช้ า
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�ำนวน
20 โรงเรียน รวมจ�ำนวนนักเรียน 1,190 คน โดยสนับสนุนทุนอาหารเช้า
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,349,000 บาท ทั้งนี้
เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้รับประทานอาหารเช้าที่
ถูกหลักโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า ซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดสุขภาพดีและ
พัฒนาการการเรียนรู้ IQ อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของโรงเรียนและชุมชน รวมถึงผู้ปกครอง

โครงการ BKI Give
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Give ขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบอุปกรณ์
เครื่องเขียนและน�้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม 4 กิจกรรม

โครงการช่วยเหลืออื่นๆ
บริษทั ฯ ร่วมกับมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัยมอบชุดนักเรียน ชุดปฏิบตั ธิ รรม
รองเท้านักเรียน กระเป๋าหนังสือ และทุนอาหารกลางวัน รวมมูลค่า
176,557 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านโคกไพลและโรงเรียนกองทัพบกอุทิศ
บ้านหนองไผ่ อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ยังได้มอบทุน
สร้ า งห้ อ งน�้ ำ เด็ ก เล็ ก ให้ แ ก่ โ รงเรี ย นกองทั พ บกอุ ทิ ศ บ้ า นหนองไผ่
โครงการ BKI Internship
บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ BKI Internship โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เปิดโอกาสให้กบั นิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยต่างๆ
เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน เพื่อได้รับประสบการณ์ท�ำงานจริง
กับองค์กรที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์
ในวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น การรับประกันภัย การพัฒนาธุรกิจ
โดยนิสิตนักศึกษาจะได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน และได้รับหนังสือ
รับรองการท�ำงานเมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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สภากาชาดไทย เพือ่ ให้มโี ลหิตเพียงพอในการรักษาผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีร่างกายและ ต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บส�ำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
จิตใจทีเ่ ข้มแข็ง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถด�ำเนินชีวติ ได้อย่าง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทั้งหมด 4 ครั้ง
มีความสุขซึง่ น�ำไปสูค่ ณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงให้การสนับสนุน ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจ�ำนวนทั้งสิ้นกว่า 378,000 ซีซี
ด้านการแพทย์ทจี่ ำ� เป็นต่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลทีข่ าดแคลน
และมี ค วามต้ อ งการเพื่ อ การดู แ ลคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ด้ อ ยโอกาส มอบเครื่องกรองน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง
บริษัทฯ มอบเครื่องกรองน�้ำ ชุดบ�ำบัด และตู้น�้ำดื่มให้แก่โรงเรียน
ให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่
บ้านบูเกะตา อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ส�ำหรับการมอบเครือ่ งกรองน�ำ้
ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง ที่บริษัทฯ
มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ และเครื่องมือผ่าตัด ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยจัดท�ำโครงการดังกล่าวเพื่อสุขอนามัย
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มูลค่ากว่า 920,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล ที่ดีส�ำหรับเด็กนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน
อุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรองรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ ซึง่ ได้มอบเครือ่ งกรองน�ำ้ ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้วรวมจ�ำนวน 78 แห่ง
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยที่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ แ ละไม่ มี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ด้านบรรเทาสาธารณภัย
ซึ่งช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตได้
นอกจากบริษทั ฯ จะให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความปลอดภัยของพนักงาน
นอกจากนี้ บริ ษั ทฯ มอบเครื่อ งช่ว ยหายใจชนิดอัต ราการไหลสูง โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
พร้อมชุดอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อใช้ใน สภาพแวดล้อมในการท�ำงานแล้ว บริษัทฯ ยังเห็นความส�ำคัญของ
การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยวิ ก ฤตที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ โดยมี การให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันภัย และการให้
ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ ได้แก่
รายละเอียด ดังนี้
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมูลนิธิรามาธิบดี
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน
จ�ำนวน 4 เครื่อง
บริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาร่วมแรงร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือ
• โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จ�ำนวน 3 เครื่อง
ผู้ประสบอุทกภัย โดยน�ำถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง ของใช้ที่
• โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ�ำนวน 4 เครื่อง
จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน และน�้ำดื่มมอบให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับ
• โรงพยาลเลิดสิน จ�ำนวน 4 เครื่อง
ผลกระทบจากอุทกภัยและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเร่งบรรเทา
• โรงพยาบาลมหาชัย จ�ำนวน 1 เครื่อง
ความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
• โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ�ำนวน 1 เครื่อง
• ผู้ประสบภัยรวม 11 หมู่บ้าน ต�ำบลตูม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัด
• โรงพยาบาลศูนย์ล�ำปาง จ�ำนวน 1 เครื่อง
นครราชสีมา จ�ำนวน 810 ชุด
• โรงพยาบาลประสาท จ�ำนวน 1 เครื่อง
• ผู้ประสบภัย หมู่ 1-10 ต�ำบลท่าข้าม อ�ำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว จ�ำนวน 711 ชุด
โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
บริษัทฯ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) • ผู้ประสบภัย หมู่ 3, 4, 7 และ 10 ต�ำบลวัดโบสถ์ อ�ำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี
มอบถุงยังชีพและน�ำ้ ดืม่ เพือ่ โภชนาการทีด่ ใี นโครงการสูว้ กิ ฤตให้นอ้ งอิม่
จ�ำนวน 335 ชุด พร้อมทั้งส�ำรวจเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินและข้าวกล่องจ�ำนวน 1,000 กล่อง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในอ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ในพืน้ ทีช่ มุ ชนเด็กเร่รอ่ น เด็กก�ำพร้า ศูนย์เดอะฮับสายเด็ก มูลนิธเิ มอร์ซี่
ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่เยาวชน
คลองเตย และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
บริ ษั ท ฯ น� ำ ที ม จิ ต อาสาบรรเทาภั ย จั ด กิ จ กรรมให้ ค วามรู ้ เ รื่ อ ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิ ความปลอดภัยให้แก่นักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์ดับเพลิง ชุดเฝือก
โรงเรียนแห่งชีวิต เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก ไม้ ด ามแขน ขา และกระเป๋ า ยาให้ แ ก่ โ รงเรี ย นวั ด ราษฎร์ บ� ำ รุ ง
(ไสวราษฎร์อปุ ถัมภ์) อ�ำเภอกระทุม่ แบน จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ใช้เป็น
วิกฤตดังกล่าว
อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นแก่
เด็กนักเรียน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนได้
บริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึง
ประชาชนทั่ ว ไป ร่ ว มกั น บริ จ าคโลหิ ต ให้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารโลหิ ต
ด้านสาธารณสุข

69

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

ด้านการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา
สิ่งแวดล้อมโดยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังร่วมกับบริษัท และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ได้แก่
ในเครือจัดโครงการต่างๆ น�ำพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมในการพัฒนา
สังคมในด้านต่างๆ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ โครงการสปาใจ
บริษทั ฯ ส่งเสริมพร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรม
เจริ ญ สมาธิ ภ าวนา เพื่ อ สร้ า งความสุ ข และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
ส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน
บริษัทฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมชาวบ้าน ซึ่งริเริ่มมา ในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน ณ ส�ำนักปฏิบัติธรรม
ตั้งแต่ปี 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอบรมชาวบ้านท�ำงานสานตะกร้า แสงธรรมส่องชีวติ สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประจ�ำทุกปี
จากเส้นพลาสติก สานเสือ่ กก ผ้าขาวม้าทอมือสีธรรมชาติ พร้อมจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต จัดหาวัตถุดิบ และ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
หาตลาดรองรับสินค้า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพเสริม บริษทั ฯ มอบเงินสนับสนุนในการก่อสร้างพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนบ้านพรหมทินใต้
ท�ำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ อันน�ำไปสูก่ ารมีชวี ติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน จังหวัดลพบุรี โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
โดยในปัจจุบนั ได้ขยายการส่งเสริมอาชีพชาวบ้านเพิม่ เป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปมาตั้งแต่ปี 2550 โดยในปี 2563
กลุ่มบ้านค�ำสร้อย อ�ำเภอนิคมค�ำสร้อย และกลุ่มบ้านหนองเอี่ยนดง ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการ “การศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
อ�ำเภอค�ำชะอี จังหวัดมุกดาหาร และกลุ่มชาวบ้านพรหมทินใต้ อ�ำเภอ เครือ่ งประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดีพรหมทินใต้” และการจัดท�ำ
โคกส�ำโรง จังหวัดลพบุรี และได้ปรับเปลี่ยนจากเส้นพลาสติกเป็น วิดีโอน�ำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้
เส้นพลาสติกทีผ่ ลิตจากวัสดุรไี ซเคิล ซึง่ ตัวเส้นจะนิม่ และเมือ่ น�ำมาสาน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ
ตะกร้าจะดูสวยงามขึ้น
จะจัดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยมุง่ หวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพือ่ ให้
คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมกับการมี
สนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย
บริษทั ฯ ให้การสนับสนุนสมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) ตัง้ แต่ปี 2527 คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน
1,000,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
สมาคม
สนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์
บริษัทฯ ให้การสนับสนุนมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์เป็นประจ�ำต่อเนื่อง
ทุกปีตงั้ แต่ปี 2529 โดยในปี 2563 ได้มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 150,000
บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ
สนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์
บริ ษั ท ฯ สนั บ สนุ น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ มู ล นิ ธิ อุ ท กพั ฒ น์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยในปี 2563 บริษัทฯ
ได้สนับสนุนประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับคณะครูและนักเรียนจ�ำนวน
93 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมพี่น�ำน้องรักษ์น�้ำตามแนวพระราชด�ำริ
ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
โครงการ Give Never Stop
บริษัทฯ ร่วมกับสถานีวิทยุ สวพ. 91 จัดโครงการ Give Never Stop
มอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ที่จ�ำเป็นต่างๆ เช่น รถเข็นผู้ป่วย ถังออกซิเจน เครื่องพ่นละอองยา
ให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางสังคม
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) 3. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พิจารณาสอบทาน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีนายกองเอก เปล่งศักดิ์
รายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิด
ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
และเป็ น รายการจริ ง ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี
ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและ
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับประธาน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะผูบ้ ริหาร ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่รบั ผิดชอบฝ่ายบัญชีและ
แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือนางสาวสมใจ
การเงินและเลขานุการบริษัท รองผู้อ�ำนวยการอาวุโสส�ำนักตรวจสอบ
คุณปสุต และ/หรือนางสาวรัตนา จาละ และ/หรือนางสาวณริศรา
รวม 4 ครั้ง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วม
ไชยสุวรรณ แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประชุมด้วยรวม 2 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ส�ำหรับปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน 2,850,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารในด้าน
1. การสอบทานรายงานการเงินของบริษทั ฯ พิจารณาสอบทานรายงาน
การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�ำนาจ
ทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจ�ำปีของ
อย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
บริษทั ฯ ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้ อบบัญชี เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายงาน
มีต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการ
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรใน
ปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
สาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูล
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม
2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตาม นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
ข้อก�ำหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็น
แผนการตรวจสอบของส�ำนักตรวจสอบประจ�ำปี 2563 การสอบทาน รายการปกติทางการค้า มีการปฏิบตั งิ านถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายงานทางการเงินท�ำขึ้นอย่างถูกต้อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�ำนักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและ ตามทีค่ วร มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และมีระบบ
ประสิทธิผล ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นและให้ขอ้ เสนอแนะ การก�ำกับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ
แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็น
ทีส่ ำ� คัญตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่ในการดูแล
สัดส่วน จ�ำนวน องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับองค์กร
และพิจารณาสรรหาบุคลากรเพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร
และผู้อ�ำนวยการใหญ่ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ รวมทั้ง
ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ
ประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดต�ำแหน่งของ
ประธานคณะผูบ้ ริหาร และผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ เนือ่ งด้วย การสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณภาพมาด�ำรงต�ำแหน่งที่ส�ำคัญของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้
วิสัยทัศน์และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก�ำหนด
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�ำงานให้
เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2563 จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่าน
ทดแทนกรรมการบริษทั ทีล่ าออก เพือ่ ช่วยก�ำกับการดูแลการบริหารงาน
ของบริษทั ฯ พร้อมทัง้ สร้างผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอก
บริษัทฯ

คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้
รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณา
ค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอก เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ของบริษทั ฯ ทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ในปี 2563 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาเห็นชอบให้กำ� หนดค่าตอบแทน
เป็นจ�ำนวนเงิน 16 ล้านบาท จากเดิม 12.5 ล้านบาท
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม
2 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)
ประธานคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับหลักธรรมาภิบาลเป็นอย่างยิง่ 3. พิจารณาทบทวนนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน (I Code) เพือ่ เป็น
เนื่องจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการ
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังนั้น
บริหารจัดการด้านลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ จึงด�ำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแล 4. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
กิจการทีด่ ี ส่งผลให้บริษทั ฯ ได้รบั ผลประเมินการก�ำกับดูแลกิจการ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ พัฒนาการบริหารจัดการของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ตามโครงการส� ำ รวจการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย น
และประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
ประจ�ำปี 2563 (Corporate Governance Report of Thai Listed
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ผูท้ เี่ กีย่ วข้องทุกฝ่าย น�ำไปสูก่ ารสร้างความเจริญก้าวหน้า
Companies: CGR) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่าง
บริษัทไทย ระดับ “ดีเลิศ”
ยั่งยืนและการเติบโตอย่างยั่งยืน
5. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ�ำนวน
พนักงาน และการอบรมความรูเ้ รือ่ งจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
3 ท่าน ประกอบด้วย นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ เป็นประธานคณะ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ
กรรมการธรรมาภิบาล นางณินทิรา โสภณพนิช และนายพนัส ธีรวณิชย์กลุ 6. พิจารณาผลการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นกรรมการธรรมาภิบาล วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี มีหน้าที่
สิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ
รับผิดชอบในการพิจารณาก�ำหนดและทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล
สังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
กิจการและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำกับดูแลให้กรรมการ
แสดงออกถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป
พร้อมทัง้ เสนอแนะแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการ 7. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมิน
บริษัทฯ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะกรรมการ
รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ น�ำผลประเมิน
ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จดั ให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตาม
มาใช้ส�ำหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป
การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม 8. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระส�ำคัญ
อย่างโปร่งใส โดยค�ำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ได้ดังนี้
ทุกกลุ่ม ส่งผลให้บ ริษัท ฯ ได้รับ ผลการประเมินคุณภาพการ
1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการให้มี
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคม
ความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแล
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเท่ากับคะแนนร้อยละ 100 ถือว่าอยู่ในระดับ
กิ จ การที่ ดีส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย นปี 2560 (CG Code)
“ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง”
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(“กลต.”) และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทประกันภัย คณะกรรมการธรรมาภิบาลของบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาระบบ
วิ น าศภั ย ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การ การก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เพือ่ เป็นการยกระดับมาตรฐาน รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การด�ำเนินธุรกิจให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง ให้บริษทั ฯ มีหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ผลตอบแทนและเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น
ต่อไป
2. พิจารณาทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
มีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว และสร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืน พร้อมทัง้
เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
(นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์)
และรายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่ อ งบการเงิ น ของ บริ ษั ท กรุ ง เทพประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน)
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าว
จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�ำ่ เสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการที่สมเหตุ
สมผลในการจัดท�ำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และแสดงความเห็นว่างบการเงิน
แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้อง
ตามที่ ค วรในสาระส� ำ คั ญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษทั ฯ จัดให้มแี ละด�ำรงรักษาไว้ซงึ่ ระบบควบคุมภายใน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้มน่ั ใจอย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชี
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอต่อการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผย
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
มีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล

(นายชัย โสภณพนิช)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ซึง่ ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงินทีแ่ สดง
เงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพ
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่อง
มีดังต่อไปนี้
รายได้เบี้ยประกันภัยรับ

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจ�ำนวน 22,858 ล้านบาท
บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่านนายหน้าและ
ตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ�ำนวนมาก โดยอาศัยระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศในการค�ำนวณและบันทึกการรับรูเ้ บีย้ ประกัน
ภัยรับเป็นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบรายได้
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง
ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้อง ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุม่ ทดสอบการควบคุมทัว่ ไปของระบบเทคโนโลยี
และสารสนเทศที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบั น ทึ ก รั บ รู ้ เ บี้ ย ประกั น ภั ย รั บ
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับเบี้ยประกันภัยรับและ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากนี้
รั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคความรั บ ผิ ด ชอบของ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อย
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชี
มี ค วามเป็ น อิ ส ระจากบริ ษั ท ฯ ตามข้ อ ก� ำ หนดจรรยาบรรณของ ที่ส�ำคัญที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้าน ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
จรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจ�ำนวน
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ 7,712 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย)
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเป็นประมาณการส�ำรองในส่วนของความเสียหาย
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ที่เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน ส�ำรองดังกล่าว
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
ค�ำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อสมมติ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตาม บางประการทีต่ อ้ งใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงของฝ่ายบริหารในการประมาณการ
ดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน ส�ำรองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อความเพียงพอของ
ส�ำหรับปีปจั จุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการ ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบั น ทึ ก ส� ำ รองค่ า สิ น ไหมทดแทน ประเมิ น และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความ สุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการค�ำนวณส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน สุ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลความถีข่ องการเกิดความเสียหายและมูลค่า
การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มี
เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ ผู้เชี่ยวชาญสุ่มสอบทานแบบจ�ำลองในการค�ำนวณส�ำรองค่าสินไหม
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ ทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ
จ�ำนวน 1,526 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
เกิดขึ้น) ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นส�ำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ
ดุลยพินจิ ในการพิจารณาการเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญส�ำหรับความเสีย่ ง การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับ
ด้านเครดิตของลูกหนี้แต่ละราย และการพิจารณาเลือกข้อสมมติที่ใช้ งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่
ในแบบจ�ำลองการค�ำนวณผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ อาทิ อัตราส่วน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
สูญเสีย อัตราผิดนัดช�ำระ เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้อง หรือไม่ หากในการปฏิบตั งิ านดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้วา่ ข้อมูลอืน่ แสดง
กับการคาดการณ์และมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน
ความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน
ส�ำหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ บ ริ ห ารและผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
ต่องบการเงิน

ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ�ำลองการค�ำนวณค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการจัดชั้นตามการเปลี่ยนแปลง
ความเสีย่ งด้านเครดิตของลูกหนี้ ประเมินและสุม่ ทดสอบการจัดชัน้ และ
ทดสอบข้อมูลที่น�ำมาใช้ในแบบจ�ำลองการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุน
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วกับอัตราส่วนสูญเสีย และอัตราผิดนัดช�ำระหนี้
รวมถึงทดสอบการค�ำนวณตามแบบจ�ำลองดังกล่าว

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถ
จัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิก
บริษทั ฯ หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ งอีกต่อไปได้

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัด
ประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคายุตธิ รรมจ�ำนวน 2,747 ล้านบาท
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการ
พิจารณาเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่า แบบจ�ำลองทางการเงิน และ
ข้อสมมติต่างๆ ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราการเติบโตของธุรกิจ
อัตราคิดลด เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์กระแสเงินสดทีแ่ ต่ละกิจการจะได้รบั ซึง่ มีความไม่แน่นอน
ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุ
สมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ท�ำการสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า
ประเมินแบบจ�ำลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้
สุ่มทดสอบข้อสมมติที่ส�ำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรม ข้อมูลผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้น
ในอดีตและแนวโน้มในอนาคต และทดสอบการค�ำนวณมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
ใช้ดุล ยพิ นิ จ และการสั ง เกตและสงสั ย เยี่ ย งผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งที่ อ าจมี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อ
ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การ
แสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบ เพื่ อ ออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับ
กิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็น
ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
บริษัทฯ ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึง
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า
กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 17 กุมภาพันธ์ 2564

77

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
สินทรัพย์ลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์อื่น
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
อื่นๆ

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

7
8
9
10
11

141,557
2,765,897
42,863
7,560,169
389,322

138,824
2,781,688
71,682
5,652,332
393,521

141,557
2,765,897
42,863
7,560,169
389,322

138,824
2,781,688
71,682
5,652,332
393,521

12.1

44,424,088
1,476,419
117,930
268,911
614,945
886,561
101,676

44,958,408
1,313,733
135,207
246,371
740,712
116,379

44,424,088
1,476,419
117,930
129,396
614,945
886,561
101,676

44,958,408
1,313,733
135,207
129,396
740,712
116,379

713,452
59,503,790

38,927
739,299
57,327,083

713,452
59,364,275

38,927
739,299
57,210,108

13
14
15.1
16
17.1
18

รวมสินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

หนี้สิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

19
20

18,022,514
2,737,452
196,693

15,609,541
2,553,721
136,231

18,022,514
2,737,452
196,693

15,609,541
2,553,721
136,231

หนี้สินตามสัญญาเช่า

17.2

778,849

40,059

778,849

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
เบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
ค่านายหน้าค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ

21
22.1

777,203
2,984,539

710,874
3,476,763

777,203
2,956,636

40,059
710,874
3,453,368

1,717,483
411,903
607,434
926,673
29,160,743

1,810,512
416,503
683,970
865,812
26,303,986

1,717,483
411,903
607,434
926,673
29,132,840

1,810,512
416,503
683,970
865,812
26,280,591

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

1,064,700
1,442,500

106,470
7,000,000
5,373,112
15,356,265
30,343,047
59,503,790

106,470
7,000,000
4,223,458
17,185,969
31,023,097
57,327,083

106,470
7,000,000
5,259,107
15,358,658
30,231,435
59,364,275

106,470
7,000,000
4,126,085
17,189,762
30,929,517
57,210,108

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียนออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองอื่น
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

23

24
25

รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

22,858,220
(8,048,865)
14,809,355

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

22,858,220
(8,048,865)
14,809,355

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

35,381
14,844,736
1,641,001
1,127,222
185,241
20,790
174,083
17,993,073

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219
1,226,491
281,138
23,370
182,847
16,150,664

35,381
14,844,736
1,641,001
1,127,222
185,241
174,083
17,972,283

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219
1,226,491
281,138
182,847
16,127,294

12,327,280
(3,955,308)
2,865,234
2,375,421
984,279
86,426
39,337
60,321
14,782,990
3,210,083
(504,487)
2,705,596

9,125,530
(1,996,776)
2,717,317
2,348,505
1,078,263
89,315
2,553
13,364,707
2,785,957
(334,676)
2,451,281

12,327,280
(3,955,308)
2,865,234
2,375,421
984,279
86,426
39,337
60,321
14,782,990
3,189,293
(500,329)
2,688,964

9,125,530
(1,996,776)
2,717,317
2,348,505
1,078,263
89,315
2,553
13,364,707
2,762,587
(330,002)
2,432,585

กำ�ไรหรือขาดทุน:
รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม)
ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย
รายได้อื่น

15.2

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

ค่าสินไหมทดแทน
หัก: ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมค่าใช้จ่าย

27

28
29

กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

22.2

กำ�ไรสุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม

15.2

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าในเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
บวก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก: ภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้น:

1,750

(4,742)

-

-

(5,002,416)
(5,000,666)
1,000,133

(5,836,529)
(5,841,271)
1,168,254

(5,002,416)
(5,002,416)
1,000,483

(5,836,529)
(5,836,529)
1,167,306

(4,000,533)

(4,673,017)

(4,001,933)

(4,669,223)

(35,681)
7,136

(174,940)
34,988

(35,681)
7,136

(174,940)
34,988

(28,545)
(4,029,078)
(1,323,482)

(139,952)
(4,812,969)
(2,361,688)

(28,545)
(4,030,478)
(1,341,514)

(139,952)
(4,809,175)
(2,376,590)

25.41

23.02

25.26

22.85

31

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรสุทธิ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

21,471,962
(2,777,161)
304,337
851,161
154,903
16,861
(9,947,053)
(2,639,521)
(2,763,228)
(696,589)
(47,472)
(465,085)
21,874,999
(23,718,426)
1,619,688

19,883,141
(1,868,805)
289,873
906,363
160,871
21,793
(9,118,523)
(2,488,209)
(2,688,188)
(874,755)
(63,649)
(410,265)
(2,561,342)
126,103
1,314,408

21,471,962
(2,777,161)
304,337
851,161
154,903
16,861
(9,947,053)
(2,639,521)
(2,763,228)
(696,589)
(47,472)
(465,085)
21,874,999
(23,718,426)
1,619,688

19,883,141
(1,868,805)
289,873
906,363
160,871
21,793
(9,118,523)
(2,488,209)
(2,688,188)
(874,755)
(63,649)
(410,265)
(2,561,342)
126,103
1,314,408

2,576
2,576

223
223

2,576
2,576

223
223

(52,712)
(19,790)
(72,502)
(69,926)

(124,427)
(9,692)
(134,119)
(133,896)

(52,712)
(19,790)
(72,502)
(69,926)

(124,427)
(9,692)
(134,119)
(133,896)

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
เงินจ่ายจากการประกันภัยต่อ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
รายได้จากการลงทุนอื่น
รายได้อื่น
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายจากสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไป
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

หมายเหตุ

งบการเงินที่แสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

(60,361)
(1,486,668)
(1,547,029)
2,733
138,824
141,557

(1,461,255)
(1,461,255)
(280,743)
419,567
138,824

(60,361)
(1,486,668)
(1,547,029)
2,733
138,824
141,557

(1,461,255)
(1,461,255)
(280,743)
419,567
138,824

กระแสเงินสดได้มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

ชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น

7

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หมายเหตุ

งบการเงินที่เเสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

จัดสรรกำ�ไรสะสมไปเป็นสำ�รองอื่น
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

25
32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

32

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

จัดสรรกำ�ไรสะสมไปเป็นสำ�รองอื่น
เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

4

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่

เงินปันผลจ่าย
กำ�ไรสุทธิ
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

1,064,700
1,064,700
1,064,700

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

ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

1,064,700
1,064,700

1,442,500
1,442,500

1,064,700
1,064,700
1,064,700

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

(พันบาท)

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย

สำ�รองอื่น

ยังไม่ได้จัดสรร

106,470
106,470

3,100,000
3,900,000
7,000,000

7,302,709
(3,900,000)
(1,490,580)
2,451,281
(139,952)
4,223,458

106,470
106,470
106,470

7,000,000
7,000,000
7,000,000

4,223,458
(36,818)
4,186,640
(1,490,579)
2,705,596
(28,545)
5,373,112

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกินทุน
ส่วนแบ่งขาดทุน
จากการวัดมูลค่า
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
จากบริษัทร่วม
- สุทธิจากภาษีเงินได้ - สุทธิจากภาษีเงินได้
21,858,985
(3,793)
(4,669,223)
(3,793)
17,189,762

(3,793)
(3,793)
1,400
(2,393)

17,189,762
2,170,829
19,360,591
(4,001,933)
15,358,658

รวม

รวม

21,858,985
(4,673,016)
17,185,969

34,875,364
(1,490,580)
2,451,281
(4,812,968)
31,023,097

17,185,969
2,170,829
19,356,798
(4,000,533)
15,356,265

31,023,097
2,134,011
33,157,108
(1,490,579)
2,705,596
(4,029,078)
30,343,047
(พันบาท)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำ�รองตามกฎหมาย
สำ�รองอื่น
106,470
3,100,000
3,900,000
106,470
7,000,000

106,470
106,470
106,470

7,000,000
7,000,000
7,000,000

ยังไม่ได้จัดสรร

ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

รวม

7,224,032
(3,900,000)
(1,490,580)
2,432,585
(139,952)
4,126,085

21,858,985
(4,669,223)
17,189,762

34,796,687
(1,490,580)
2,432,585
(4,809,175)
30,929,517

4,126,085
(36,818)
4,089,267
(1,490,579)
2,688,964
(28,545)
5,259,107

17,189,762
2,170,829
19,360,591
(4,001,933)
15,358,658

30,929,517
2,134,011
33,063,528
(1,490,579)
2,688,964
(4,030,478)
30,231,435
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) เป็นบริษทั มหาชนซึง่ จัดตัง้ และมีภมู ลิ �ำเนาในประเทศไทย และเป็นบริษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ 2562 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวถือหุน้ ในบริษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 9.97 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้วของบริษทั ฯ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ คือการรับประกันวินาศภัย โดยบริษัทฯ มีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม สถานการณ์ดังกล่าวอาจน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่างๆ (ถ้ามี) เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และจัดท�ำขึ้นตามวิธีการบัญชี
เกีย่ วกับการประกันภัยในประเทศไทยและหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(“คปภ.”) และเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินที่ก�ำหนดในประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท�ำและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 5 สรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�ำคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้
2.1 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
2.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ จัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษทั ฯ ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562)
และฉบับใหม่จ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือ
ปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�ำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�ำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช�ำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครือ่ งมือทางการเงิน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ�ำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา
และแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย ออกมาเพือ่ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2562) เรื่อง สัญญาประกันภัย ที่อนุญาตให้ผู้รับประกันที่เข้าเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดให้
สามารถยกเว้นการถือปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงิน และฉบับที่ 7 เรือ่ ง การเปิดเผย
ข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นการชัว่ คราว และก�ำหนดให้ถอื ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง
เครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัยแทน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก�ำหนดบางเรื่องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 โดยมีเรื่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
• การจัดประเภทและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินให้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบก�ำหนด และลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงหลักการประเมิน โมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญา
• การรับรูผ้ ลขาดทุนจากด้อยค่า ผลก�ำไรขาดทุนจากการตัดรายการ และผลก�ำไรขาดทุนจากการป้องกันความเสีย่ งในมูลค่ายุตธิ รรม
ของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ส�ำหรับตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายให้รับรู้เข้าส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
• ก�ำหนดให้อนุพันธ์แฝงในสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสัญญาแบบผสมต้องแยกออกจากสัญญาหลัก หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อในการ
แยกสัญญา
นอกจากนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้มีข้อก�ำหนดบางเรื่องที่แตกต่างจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 ในส่วนของ
การเปิดเผยรายการ
ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เกิดจากสัญญาประกันภัยภายใต้
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย คิดเป็นจ�ำนวนน้อยกว่าร้อยละ 90 แต่มากกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินรวม และบริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งถือว่าเข้าเงื่อนไขตาม
ที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่องสัญญาประกันภัย และบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมหลักของ
กิจการในรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา ดังนั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแทนการถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 7
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ทั้งนี้ จะมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทฯ จากการน�ำแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวมาใช้ในเรื่องส�ำคัญดังต่อไปนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทฯ สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด และ
ลูกหนีแ้ ละเงินให้กยู้ มื โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงถึงหลักการประเมินโมเดลธุรกิจและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญา ทัง้ นี้ บริษทั ฯ พิจารณา
ดังนี้
• บริษัทฯ ยังคงพิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน (ยกเว้นตราสารทุนของบริษัทฯ
ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเช่นเดิม
• บริษทั ฯ พิจารณาจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ยุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ จากเดิมทีจ่ ดั ประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ ไปทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า
(ถ้ามี) ตามมาตรฐานการบัญชีเดิมที่ยกเลิก
• บริษัทฯ ยังคงจัดประเภทและแสดงรายการเงินให้กู้ยืมที่บริษัทฯ ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช�ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากจ�ำนวนเงินต้นคงค้างเป็นเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ และวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
การจัดประเภทของหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทของหนี้สินทางการเงิน บริษัทฯ ยังคงจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ก�ำหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการ
รับรู้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบริษัทฯ จะรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทาง
การเงินโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ทมี่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึน้ ก่อน ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาน�ำหลักการทัว่ ไปมาใช้ในการค�ำนวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง
บริษทั ฯ น�ำแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนีม้ าถือปฏิบตั โิ ดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการน�ำแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีฉบับนีม้ าถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก โดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 4
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชี
ทีเ่ กีย่ วข้อง มาตรฐานฉบับนีไ้ ด้ก�ำหนดหลักการของการรับรูร้ ายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า
และก�ำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส�ำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต�่ำ
การบัญชีส�ำหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างมีสาระส�ำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่า
เป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
บริษทั ฯ น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ าถือปฏิบตั โิ ดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมของการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนีม้ าถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก โดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีกอ่ นทีแ่ สดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 4
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(ค) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวส�ำหรับทางเลือกเพิม่ เติมทางบัญชีเพือ่ รองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบใน
บางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลา
ที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้ส�ำหรับการจัดท�ำ
งบการเงินของบริษัทฯ ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
• เลือกที่จะไม่น�ำการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โดย
ทยอยปรับลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีค่ รบก�ำหนดแต่ละงวดตามสัดส่วนทีไ่ ด้สว่ นลด พร้อมทัง้ กลับรายการค่าเสือ่ มราคาจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้และดอกเบีย้ จากหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีย่ งั คงรับรูใ้ นแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าทีล่ ดลง และบันทึกผลต่างทีเ่ กิดขึน้
ในก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ดี ส่วนลดค่าเช่าดังกล่าวมีจ�ำนวนที่ไม่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผล
บังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุงเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบทีอ่ าจมีตอ่ งบการเงินในปีทเี่ ริม่ น�ำมาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ

4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตามทีก่ ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 3.1 (ก) และ (ข) บริษทั ฯ ได้น�ำแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย (“แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินฯ”) และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั เิ ป็นครัง้ แรกในระหว่างปีปจั จุบนั โดยบริษทั ฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงโดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสมหรือองค์ประกอบอืน่
ของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่มีการปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
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ผลกระทบต่อก�ำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของต้นปี 2563 จากการน�ำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ผลกระทบจาก
แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี
เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงินฯ
(หมายเหตุ 4.1)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16
(หมายเหตุ 4.2)

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733
740,712
38,927
739,299

(13)
2,709,777
(42,250)
-

828,170
(105,349)

(3,570)
(1,313,733)
1,317,303
(37,526)
(38,927)
76,453
-

138,824
68,099
47,668,186
1,275,053
703,186
904,623
633,950

40,059
3,476,763

533,503

722,821
-

-

762,880
4,010,266

4,223,458
17,185,969

(36,818)
2,170,829

-

-

4,186,640
19,356,798

31 ธันวาคม
2562

จัดประเภท
รายการใหม่(1)

1 มกราคม
2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนของเจ้าของ

กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
(1)

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่ก�ำหนดโดย คปภ. และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
แนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี
เรื่องเครื่องมือ
ทางการเงินฯ
(หมายเหตุ 4.1)

มาตรฐาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ฉบับที่ 16
(หมายเหตุ 4.2)

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733
740,712
38,927
739,299

(13)
2,709,777
(42,250)
-

828,170
(105,349)

(3,570)
(1,313,733)
1,317,303
(37,526)
(38,927)
76,453
-

138,824
68,099
47,668,186
1,275,053
703,186
904,623
633,950

40,059
3,453,368

533,503

722,821
-

-

762,880
3,986,871

4,126,085
17,189,762

(36,818)
2,170,829

-

-

4,089,267
19,360,591

31 ธันวาคม
2562

จัดประเภท
รายการใหม่(1)

1 มกราคม
2563

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์อื่น
หนี้สิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนของเจ้าของ

กำ�ไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
(1)

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ตามรูปแบบงบการเงินที่ก�ำหนดโดย คปภ. และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

4.1 เครื่องมือทางการเงิน

รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน�ำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินฯ
มาถือปฏิบัติครั้งแรกแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน
ด้วยมูลค่ายุติธรรมจากเดิมด้วยวิธีราคาทุน
หัก: ภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้
บวก: ภาษีเงินได้
ผลกระทบต่อกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รวมผลกระทบต่อส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
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2,713,536
(542,707)
2,170,829
(42,263)
(3,759)
9,204
(36,818)
2,134,011

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่ก�ำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินฯ
เปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีเดิมแสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี
มูลค่า
ตามหลัก
การบัญชีเดิม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733

เงินลงทุน
เงินลงทุน
เผื่อขายที่
ที
่จะถือจน สิเงินนทรัอื่นพวัย์ดทมูางการ
วัดมูลค่าด้วย
ลค่า
�หนดที่
มูลค่ายุติธรรม วัดครบกำ
ด
้
ว
ยทุ
น
ยราคา ตัดจำ�หน่าย
ผ่านกำ�ไรขาดทุน ทุมูนลตัค่ดาจำด้�วหน่
าย
เบ็ดเสร็จอื่น
138,824
68,099
36,447,505
11,220,681
1,275,053

รวม
138,824
68,099
47,668,186
1,275,053

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทฯ ไม่ได้ก�ำหนดให้หนี้สินทางการเงินใดวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดคงเหลือระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญซึ่งรับรู้ตามที่ก�ำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101 เรื่อง หนี้
สงสัยจะสูญและหนีส้ ญู และค่าเผือ่ การด้อยค่าตามทีก่ �ำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรือ่ ง การบัญชีส�ำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กับยอดคงเหลือของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่ก�ำหนดในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงินฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตามหลักการของแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
และด ้อยค่า
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

1,295
1,295

เพิ่มขึ้น

13
3,759
42,253
46,025

ค่าเผื่อ
ผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
ณ วันที่
1 มกราคม
2563
13
3,759
43,548
47,320

4.2 สัญญาเช่า

การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก บริษัทฯ รับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าส�ำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัด
ประเภทเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�ำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทฯ รับรู้มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
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(พันบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (ร้อยละต่อปี)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
206,410
1,574,188
(3,391)
(1,054,386)
722,821
40,059
762,880
5.00%

รายการปรับปรุงสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ จากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สรุปได้ ดังนี้

(พันบาท)

ที่ดินเช่า
อาคารเช่า
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้
หัก: เงินล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
810,184
17,987
828,171
(105,350)
722,821

5. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัย

บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อโดยการพิจารณาลักษณะของสัญญาประกันภัย โดยสัญญาประกันภัยคือ
สัญญาซึ่งผู้รับประกันภัยรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผเู้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์ทเี่ อาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบ
ต่อผูเ้ อาประกันภัย ในการพิจารณาว่ามีการรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญหรือไม่นนั้ จะพิจารณาจากจ�ำนวนผลประโยชน์
ที่จะต้องจ่ายกรณีที่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัยเกิดขึ้นกับจ�ำนวนภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายตามสัญญาหากไม่มีสถานการณ์ที่รับประกันภัย
เกิดขึ้น ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะจัดประเภทสัญญาประกันภัยและสัญญาประกันภัยต่อเป็นสัญญาการลงทุน
ซึง่ สัญญาการลงทุนคือสัญญาทีม่ รี ปู แบบทางกฎหมายเป็นสัญญาประกันภัย และท�ำให้ผรู้ บั ประกันภัยมีความเสีย่ งทางการเงิน แต่ไม่ได้ท�ำให้
ผู้รับประกันภัยมีความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่ส�ำคัญ ความเสี่ยงทางการเงิน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคา
บริษัทฯ จัดประเภทของสัญญาโดยประเมินระดับความมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเป็นรายสัญญา ณ วันเริ่มต้นสัญญา
หากสัญญาใดจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว จะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยตลอดไปจนกว่าสิทธิและภาระผูกพันทั้งหมดถูกท�ำให้
สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ หากสัญญาใดถูกจัดประเภทเป็นสัญญาการลงทุน ณ วันเริ่มต้นสัญญา อาจจะถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัย
ในเวลาต่อมาได้ หากพบว่าความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
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5.2 การรับรู้รายได้

(ก) เบี้ยประกันภัยรับ
เบี้ยประกันภัยรับประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจากผู้เอาประกันภัย และเบี้ยประกันภัยต่อรับ หักด้วยมูลค่าของกรมธรรม์
ที่ยกเลิกและการส่งคืนเบี้ยประกันภัย
เบีย้ ประกันภัยรับโดยตรงจากผูเ้ อาประกันภัยถือเป็นรายได้ตามวันทีท่ มี่ ผี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยตามจ�ำนวนทีร่ ะบุไว้ในกรมธรรม์
ในกรณีที่กรมธรรม์มีอายุการคุ้มครองเกิน 1 ปีจะบันทึกรายได้เป็นรายการรับล่วงหน้า โดยทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามอายุการให้
ความคุ้มครองเป็นรายปี
เบีย้ ประกันภัยต่อรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั ฯ ได้รบั ใบค�ำขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้งการเอาประกันภัยต่อจากบริษทั ผูเ้ อาประกันภัยต่อ
(ข) รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายได้ในงวดบัญชีที่ได้ให้บริการ
(ค) รายได้จากการลงทุน
รายได้ดอกเบีย้ รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง โดยจะน�ำมูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตรา
ดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินทีเ่ กิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ทีจ่ ะน�ำมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ทางการเงิน
(สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมรับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินให้กู้ยืม โดยค�ำนวณจากยอดเงินต้นที่คงค้าง ไม่มีการตั้งค้างรับ
ส�ำหรับดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืมรายที่ผิดนัดช�ำระดอกเบี้ยติดต่อกันเกินหกเดือน รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้รับรู้รายได้
โดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริงตลอดระยะเวลาการลงทุนและรายได้ดอกเบีย้ จากเงินฝากรับรูเ้ ป็นรายได้ตามระยะเวลาของเงินฝาก
เงินปันผลรับจากการลงทุนถือเป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น
(ง) ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
5.3 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้ว
ตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(ข) ค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและ
จากการรับประกันภัยต่อ และส�ำหรับทั้งความเสียหายที่ได้รับรายงานแล้วและที่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหม
ทดแทนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง และรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่า
ซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงจะรับรูเ้ มือ่ ได้รบั แจ้งจากผูเ้ อาประกันภัยตามจ�ำนวนทีผ่ เู้ อาประกันภัยแจ้ง และโดยการ
ประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อรับรูเ้ ป็นส่วนหักของรายการค่าสินไหมทดแทนเมือ่ ได้บนั ทึกค่าสินไหมทดแทนตามเงือ่ นไข
ในสัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
(ค) ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จถือเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงวดบัญชีที่เกิดรายการ
(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น คือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการรับประกันภัย ทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม และให้รวมถึง
เงินสมทบต่างๆ โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
(จ) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน คือค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับการรับประกันภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน โดยรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
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(ฉ) ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ จากหนีส้ นิ ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ค�ำนวณโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและรับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง
5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้ บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
ใช้วิธีการทั่วไป ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
5.5 เบี้ยประกันภัยค้างรับและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรงแสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินไม่ได้ ซึง่ พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน และตามสถานะปัจจุบนั ของเบีย้ ประกันภัย
ค้างรับ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
5.6 สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อและค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนส�ำรองประกันภัยส่วนทีเ่ รียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซึง่ ประกอบด้วย (ก) ส�ำรองค่าสินไหม
ทดแทน และ (ข) ส�ำรองเบีย้ ประกันภัยทีย่ งั ไม่ถอื เป็นรายได้ ทัง้ นีป้ ระมาณขึน้ โดยอ้างอิงสัญญาประกันภัยต่อตามกฎหมายว่าด้วยการค�ำนวณ
ส�ำรองประกันภัย
บริษทั ฯ บันทึกค่าเผือ่ การด้อยค่าส�ำหรับสินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเรียก
เก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การเก็บเงิน อายุของหนี้คงค้าง และสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ค่าเผื่อการด้อยค่าที่ตั้งเพิ่ม (ลด) โดยบันทึกบัญชีเพิ่ม (ลด) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.7 ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อและเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ก) ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อและเงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จค้างรับ ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ และ
รายการค้างรับอื่นๆ จากบริษัทประกันภัยต่อ หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับลูกหนี้จาก
สัญญาประกันภัยต่อ โดยพิจารณาจากผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ประสบการณ์การ
เก็บเงินและสถานะปัจจุบันของบริษัทประกันภัยต่อ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
(ข) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยจ�ำนวนเงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ และเงินถือไว้จากการเอาประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่ายและรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้น
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทฯ แสดงรายการประกันภัยต่อด้วยยอดสุทธิของกิจการเดียวกัน (ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อหรือเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ) เมื่อ
เข้าเงื่อนไขการหักกลบทุกข้อดังต่อไปนี้
(1) บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการน�ำจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินมาหักกลบลบกัน และ
(2) บริษัทฯ ตั้งใจที่จะรับหรือจ่ายช�ำระจ�ำนวนที่รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับประโยชน์จากสินทรัพย์
ในเวลาเดียวกับที่จ่ายช�ำระหนี้สิน
5.8 สินทรัพย์ลงทุน

(ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย บริษทั ฯ ตัดบัญชีสว่ นเกิน/รับรูส้ ว่ นตำ�่ กว่ามูลค่าเงินลงทุนตาม
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจ�ำนวนที่ตัดจ�ำหน่าย/รับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) แสดงตามมูลค่ายุติธรรม และจัดประเภท
เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ก�ำไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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มู ล ค่ า ยุ ติธรรมของหลัก ทรัพ ย์ในความต้อ งการของตลาดค�ำนวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันท�ำการสุดท้า ยของปี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ค�ำนวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค�ำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายประเภทตราสารหนีแ้ สดงในงบแสดงฐานะทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม
สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) และเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนดแสดงตามราคาทุน
ตัดจ�ำหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
เมื่อมีการจ�ำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับต้นทุนเงินลงทุนจะถูกบันทึกรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในการค�ำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
บริษัทฯ บันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่เกิดรายการ (Trade Date) และบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ ณ วันที่ช�ำระราคา (Settlement Date)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯ จะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่
โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาทุนและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึก
ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�่ำกว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายในองค์ประกอบอื่นของเจ้าของ
แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
(ข) เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแสดงตามวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย และหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
(ค) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามราคาทุนที่ได้มาซึ่งรวมต้นทุนการท�ำรายการ ภายหลังการรับรู้
รายการเริ่มแรก บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 30 ปี
(ตามอายุสัญญาเช่า) ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันจ�ำหน่ายในส่วนของก�ำไร
หรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
5.9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา และจะปรับเพิ่ม
หรือลดด้วยส่วนได้เสียที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทร่วมตามอัตราส่วนการลงทุน และปรับลดด้วยเงินปันผลรับ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์นั้นโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
- 20 ปี และ 33 ปี
อาคารชุด
- 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�ำนักงาน
- 3 ปี และ 5 ปี
ยานพาหนะ
- 5 ปี
ค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทฯ ตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
จากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯ
ตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
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5.11 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�ำหน่าย

บริษัทฯ บันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริษทั ฯ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้
และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่าย
และวิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
ไม่มีการตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดคือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี
5.12 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯ จะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่า
หรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส�ำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
กับสิ่งตอบแทน
บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า
บริษทั ฯ ใช้วธิ กี ารบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา (เว้นแต่สญั ญาเช่าระยะสัน้ และสัญญาเช่าทีส่ นิ ทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ) ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า
(ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วย จ�ำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก
ต้นทุนทางตรงเริม่ แรกทีเ่ กิดขึน้ จ�ำนวนเงินทีจ่ า่ ยช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส่ ญั ญาเช่าเริม่ มีผลหรือก่อนวันทีส่ ญั ญาเช่าเริม่ มีผล และ
หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสือ่ มราคาของสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธเี ส้นตรงตามอายุสญั ญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
ที่ดิน
อาคาร
รถยนต์

15 และ 33 ปี
3 และ 5 ปี
5 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั บริษทั ฯ เมือ่ สิน้ สุดอายุสญั ญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการ
ใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะค�ำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
(ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะ
จ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะใช้
สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ จะใช้สิทธิในการยกเลิก
สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึ้น
บริษทั ฯ คิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ หลังจากวันทีส่ ญั ญาเช่าเริม่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึน้ จากดอกเบีย้ ของหนีส้ นิ ตาม
สัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช�ำระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัด
มูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
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(ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงาน บริษัทฯ บันทึก
จ�ำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรง
เริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด�ำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิง และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญา
เช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
5.13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัยประกอบด้วย ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและส�ำรองเบี้ยประกันภัย
(ก) ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจะบันทึกเมื่อได้รับการแจ้งค�ำเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัยตามจ�ำนวนที่ผู้เอาประกันภัยแจ้งและ
โดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร จ�ำนวนประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้อง
ประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยค�ำนวณจากประมาณการที่ดีที่สุดของ
ค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอนาคตส�ำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วก่อนหรือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ ได้รับรายงานแล้วและยังไม่ได้รับรายงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหม
ทดแทน จ�ำนวนประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่ค�ำนวณได้ส่วนที่สูงกว่าค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรู้ไปแล้วในบัญชี คือ ส�ำรอง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
(ข) ส�ำรองเบี้ยประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัย ได้แก่ จ�ำนวนที่สูงกว่าระหว่างส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะเปรียบเทียบมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดกับส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ หากมูลค่าของส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดสูงกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ บริษัทฯ จะรับรู้
ส่วนต่างเพิ่มเติมและแสดงส�ำรองเบี้ยประกันภัยเท่ากับจ�ำนวนส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่เพิ่มหรือ
ลดจากปีก่อนถูกรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(1) ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ซึ่งค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยรับก่อนการเอาประกันภัยต่อด้วยวิธีการ ดังนี้
การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเล
- วิธีเฉลี่ยรายเดือน (วิธีเศษหนึ่งส่วนยี่สิบสี่)
และการประกันภัยขนส่ง (ตัวเรือ)
การประกันภัยรถยนต์และภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยขนส่งเฉพาะเที่ยว
- ร้อยละร้อยของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัย
การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
เริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครอง
ที่มีระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 6 เดือน
แก่ผู้เอาประกันภัย
การประกันภัยอิสรภาพ
- ร้อยละเจ็ดสิบของเบี้ยประกันภัยรับตั้งแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัย
เริ่มมีผลคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังคงให้ความคุ้มครองแก่
ผู้เอาประกันภัย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ส่วนที่เอาประกันภัยต่อ ค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อด้วย
วิธีการเช่นเดียวกับกรมธรรม์ประกันภัยตรงตลอดอายุของสัญญาในกรมธรรม์
(2) ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดเป็นจ�ำนวนเงินที่บริษัทฯ จัดส�ำรองไว้เพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตส�ำหรับการประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่ ซึ่งค�ำนวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ใช้การ
ประมาณการที่ดีที่สุดของค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันที่เหลืออยู่ โดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีต
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5.14 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(ก) โครงการสมทบเงิน
บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เงินทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
(ข) โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริษัทฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน
ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
บริษัทฯ ค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
จะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและปรับกับก�ำไรสะสมโดยตรง และส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะ
รับรู้ทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั ฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน้
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.16 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ซึง่ ท�ำให้มอี ทิ ธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหารส�ำคัญ กรรมการ หรือพนักงานของบริษทั ฯ ทีม่ อี �ำนาจในการวางแผนและควบคุม
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ
5.17 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
(ก) ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯ
จะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
บริษัทฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะท�ำการปรับลดมูลค่าตาม
บัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะไม่มีก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯ จะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้าของ
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5.18 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่
ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
5.19 การด้อยค่าของสินทรัพย์

(ก) สินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย และสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษัทฯ พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ
และก�ำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่แตกต่างกันในแต่ละระดับ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายรับรู้เข้าก�ำไรหรือขาดทุนทันทีที่มี
หลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นนั้ ด้อยค่า โดยพิจารณาจากหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นว่าต้นทุนการลงทุนในตราสารทุนนัน้ อาจไม่สามารถ
เรียกคืนกลับมาได้ และมีการลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญหรืออย่างต่อเนื่องของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจนต�่ำกว่าราคาทุนขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�ำไรขาดทุน
(ข) สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สินทรัพย์สิทธิการใช้หรือ
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบก�ำไรขาดทุนเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้
หมดไปหรือลดลง กลุม่ บริษทั ฯ จะประมาณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั้ และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก�ำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ กลุม่ บริษทั ฯ จะบันทึกกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังงบก�ำไรขาดทุนทันที
5.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าว
เป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในสภาพปกติระหว่างผูซ้ อื้ และผูข้ าย (ผูร้ ว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่า บริษทั ฯ ใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี
สภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูล
ที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของ
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3
ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ จะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมส�ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�ำ
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญ มีดังนี้
6.1 การจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อ

ในการพิจารณาเพื่อจัดประเภทสัญญาประกันภัยต่อตามค�ำนิยามของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษัทฯ ต้องทดสอบสัญญา
ประกันภัยต่อว่าเป็นสัญญาทีร่ บั ความเสีย่ งด้านการรับประกันภัยทีม่ นี ยั ส�ำคัญจากคูส่ ญั ญาอีกฝ่ายหนึง่ หรือไม่ โดยใช้วธิ กี ารทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่อาศัยข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่าสินไหมในอดีตและข้อสมมติอื่นๆ ซึ่งฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้
ข้อสมมติดังกล่าว
6.2 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอน
ความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดลุ ยพินจิ บนพืน้ ฐานของข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีร่ บั รูไ้ ด้ในสภาวะปัจจุบนั
6.3 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การค�ำนวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิต การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ความ
น่าจะเป็นของการได้รับช�ำระหนี้ การใช้ประมาณการและข้อสมมติที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ�ำนวนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ดังนั้น
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเผื่อขายตราสารทุนและเงินลงทุนในบริษัทร่วมเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือ่ มีขอ้ บ่งชีข้ องการด้อยค่า การทีจ่ ะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�ำคัญ
หรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
6.4 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและด้อยค่า

ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การด้อยค่าของเบีย้ ประกันภัยค้างรับ สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ และลูกหนีจ้ ากสัญญา
ประกันภัยต่อ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างสูงในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ละสินทรัพย์แต่ละราย
โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
6.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก
ใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
6.6 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน และค่าเผื่อการด้อยค่า

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ณ วันทีไ่ ด้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณ
การกระแสเงินสดทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากสินทรัพย์ รวมทัง้ การเลือกอัตราคิดลดทีเ่ หมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแส
เงินสดนั้นๆ
6.7 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯ จะมีก�ำไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้
จ�ำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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6.8 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ต้องประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนโดยแยกพิจารณา 2 ส่วน คือ ส่วนของค่าสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นและบริษัทฯ ได้รับรายงานความเสียหายแล้ว และส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน ซึ่งต้องใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัยในการประมาณการ เช่น วิธี Chain Ladder และวิธี Bornheutter-Ferguson เป็นต้น โดยข้อสมมติหลักที่ใช้ใน
วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลในอดีต ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนแปลงประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ประสบการณ์การจ่ายช�ำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทฯ จ�ำนวนค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ยต่อครั้ง และจ�ำนวนครั้งของค่าสินไหม เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ประมาณการดังกล่าวเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต จึงอาจแตกต่างกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้
6.9 ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ ไม่สิ้นสุด

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดค�ำนวณตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้การประมาณการที่ดีที่สุดของ
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระยะเวลาเอาประกันภัยทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ การประมาณเงินส�ำรองดังกล่าวจ�ำเป็น
ต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและประมาณการอย่างดีที่สุด ณ ขณะนั้น
6.10 สัญญาเช่า

บริษัทฯ ในฐานะผู้เช่า
การก�ำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้
สิทธิเลือกในการขยายอายุสญั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า โดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมดทีท่ �ำให้เกิดสิง่ จูงใจ
ในทางเศรษฐกิจส�ำหรับบริษัทฯ ในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม
บริษทั ฯ ไม่สามารถก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า ดังนัน้ จึงใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯ ในการคิดลดหนีส้ นิ
ตามสัญญาเช่า โดยอัตราเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จ�ำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่า
ใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า
การจัดประเภทของสัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�ำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
เงือ่ นไขและรายละเอียดของสัญญาเพือ่ พิจารณาว่าบริษทั ฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเี่ ช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
6.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐาน
ของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน
6.12 คดีฟ้องร้อง

บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของคดีทถี่ กู ฟ้องร้องแล้ว
และเชื่อมั่นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจะไม่เกินกว่าจ�ำนวนที่ได้บันทึกไว้แล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
6.13 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีบ่ นั ทึกในงบแสดงฐานะการเงินทีไ่ ม่มกี ารซือ้ ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและ
แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงทาง
ด้านเครดิต (ทั้งของบริษัทฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินใน
ระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินและการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทไม่กำ�หนดระยะเวลาจ่ายคืน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ

31 ธันวาคม 2562

2,787
138,770
141,557
141,557

2,758
136,066
138,824
138,824

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบีย้ ระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.30 ต่อปี และร้อยละ 0.38 ถึง 1.00 ต่อปี ตามล�ำดับ

8. เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเบี้ยประกันภัยค้างรับจากการรับประกันภัยโดยตรง โดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช�ำระ
นับตั้งแต่วันครบก�ำหนดช�ำระตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบี้ยประกันภัยแสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
2,202,950
191,470
119,564
61,118
190,795
16,245
2,782,142
(16,245)
2,765,897

ยังไม่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31 - 60 วัน
ค้างรับ 61 - 90 วัน
ค้างรับ 91 วัน - 1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

31 ธันวาคม 2562
2,188,800
195,943
135,525
49,160
212,260
42,249
2,823,937
(42,249)
2,781,688

ส�ำหรับเบีย้ ประกันภัยค้างรับจากตัวแทนและนายหน้า บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การติดตามหนีใ้ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเก็บเบีย้ ประกันภัย
โดยหนี้ที่เกินกว่าก�ำหนดรับช�ำระ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามกฎหมายกับตัวแทนและนายหน้าเป็นกรณีไป

9. รายได้จากการลงทุนค้างรับ
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
39,480
3,926
43,406
(543)
42,863

รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้เงินปันผลค้างรับ
รวมรายได้จากการลงทุนค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายได้จากการลงทุนค้างรับ - สุทธิ
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31 ธันวาคม 2562
68,949
2,733
71,682
71,682

10. สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
สำ�รองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากบริษัทประกันภัยต่อ
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ

31 ธันวาคม 2562

4,304,602
3,255,621
7,560,223
(54)
7,560,169

2,765,219
2,887,906
5,653,125
(793)
5,652,332

11. ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
42,445
367,902
410,347
(21,025)
389,322

เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ - สุทธิ

31 ธันวาคม 2562
36,122
377,942
414,064
(20,543)
393,521

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อโดยจ�ำแนกอายุตามเงินต้นที่ค้างช�ำระแสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
336,807
19,945
11,150
367,902
(21,025)
346,877

ค้างรับไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน
ค้างรับเป็นระยะเวลา 1 - 2 ปี
ค้างรับเกินกว่า 2 ปี
รวมเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ - สุทธิ
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31 ธันวาคม 2562
360,468
15,688
1,786
377,942
(20,543)
357,399

12. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
12.1 จ�ำแนกตามการจัดประเภทเงินลงทุน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุน
ตัดจำ�หน่าย

มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
รวม
บวก: กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิ

3,252,226
630,817
6,083,660
1,652,329
11,619,032
19,198,323
(65,082)
(55,141)

3,300,520
579,039
25,112,951
1,704,622
30,697,132
-

3,660,914
956,076
5,313,427
1,593,088
11,523,505
21,487,203
-

3,690,676
968,224
26,299,549
2,052,259
33,010,708
-

30,697,132

30,697,132

33,010,708

33,010,708

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำ�หนดทีว่ ดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย - สุทธิ

13,729,657
(2,701)
13,726,956

11,220,681
11,220,681

44,424,088

648,594
153,208
801,802
(74,783)
727,019
44,958,408

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนในประเทศ
ตราสารทุนต่างประเทศ
รวม
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
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12.2 จ�ำแนกตามการวิเคราะห์ล�ำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม

1 มกราคม 2563

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน

มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - ตราสารหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

3,827,529
52,030
3,879,559

(734)
(54,407)
(55,141)

4,658,900
4,658,900

(1,903)
(1,903)
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ

13,729,657
13,729,657

(2,701)
(2,701)

13,726,956
13,726,956

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
รวม

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2563
มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้น

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นที่รับรู้ใน
กำ�ไรหรือขาดทุน

มูลค่าตามบัญชี
สุทธิ

11,220,681
11,220,681

(1,857)
(1,857)

11,218,824
11,218,824

เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ชั้นที่ 1 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
รวม
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12.3 ระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

1 ปี

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

ครบกำ�หนด

ครบกำ�หนด

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก (หัก): กำ�ไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

2,020,493 1,031,733
135,000 400,817
2,155,493 1,432,550
(2,511)

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น - สุทธิ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

(17,002)

2,152,982 1,415,548

200,000 3,252,226 2,425,502 1,035,412
95,000 630,817 515,000 441,076
295,000 3,883,043 2,940,502 1,476,488

200,000 3,660,914
- 956,076
200,000 4,616,990

16,029

10,713

(3,484)

5,120

26,077

311,029 3,879,559 2,945,622 1,502,565

41,910

210,713 4,658,900

เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน

13,726,956

-

- 13,726,956 11,220,681

-

- 11,220,681

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดที่วัด
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

13,726,956

-

- 13,726,956 11,220,681

-

- 11,220,681

12.4 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้น
กระแสเงินสดที่เกิดขึ้น
ตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงิน ตามสัญญาจากสินทรัพย์ทางการเงิน
ในวันที่กำ�หนดไว้เป็นการรับชำ�ระ ในวันที่กำ�หนดไว้ไม่เป็นการรับชำ�ระ
เงินต้นและดอกเบี้ย
เงินต้นและดอกเบี้ย
จากจำ�นวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น
จากจำ�นวนเงินต้นคงค้างเท่านั้น
มูลค่ายุติธรรม

จำ�นวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
สำ�หรับปี

มูลค่ายุติธรรม

จำ�นวนการ
เปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ายุติธรรม
สำ�หรับปี

3,300,520
579,039

18,533
(63,927)

-

-

13,726,956
17,606,515

(45,394)

-

-

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
รวม
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12.5 ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันต้นปี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันต้นปี
- ปรับปรุงใหม่
ตีมูลค่าลดระหว่างปี
โอนกำ�ไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปรับรู้ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นปี
หัก: ภาษีเงินได้
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วันสิ้นปี
- สุทธิจากภาษีเงินได้

2562
21,487,203
2,713,536

27,323,732
-

24,200,739
(4,953,609)

27,323,732
(5,596,795)

(48,807)

(239,734)

19,198,323
(3,839,665)

21,487,203
(4,297,441)

15,358,658

17,189,762

12.6 เงินลงทุนที่มีข้อจ�ำกัดและติดภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้วางทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันและจัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองประกันภัยไว้กับ
นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยและวางค�้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคาร และอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสด งเงินลงทุนตามวิธีส่วนได ้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน

31 ธันวาคม 2562

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน

มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์ประกัน

พันธบัตรรัฐบาล

14.0

14.3

14.0

14.0

35.2
1,240.0
210.0
1,485.2

113.7
1,286.9
212.5
1,613.1

35.2
1,170.0
180.0
1,385.2

153.0
1,196.6
184.8
1,534.4

30.0

30.0

30.0

30.0

-

-

25.2

25.6

20.0

20.0

20.0

20.0

จัดสรรไว้เป็นเงินสำ�รอง

หุ้นสามัญ
พันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้
ค้ำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินฝากสถาบันการเงิน
ค้ำ�ประกันการปฏิบัติงาน

พันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ค้ำ�ประกันหนังสือค้ำ�ประกันที่ออกโดยธนาคาร

เงินฝากสถาบันการเงิน
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13. เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลค่าของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจ�ำแนกตามการวิเคราะห์ล�ำดับชั้นความเสี่ยงด้านเครดิต ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563

การจัดชั้น

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ

ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน
1,344,386
17,942
155,043
1,517,371
(49,257)
1,468,114

อื่นๆ

รวม

8,305

1,352,691

8,305
8,305

17,942
155,043
1,525,676
(49,257)
1,476,419
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดชั้น

1 มกราคม 2563

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ

ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน
1,151,925
1,607
156,802
1,310,334
(43,548)
1,266,786

อื่นๆ

รวม

8,267

1,160,192

8,267
8,267

1,607
156,802
1,318,601
(43,548)
1,275,053

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานแต่ละรายตามโครงการสวัสดิการบริษัทฯ ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมกรณีบุคคลค�้ำประกันไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน
1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี และกรณีมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เกิน 60 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคิด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานคงค้างเป็นจ�ำนวนเงิน 153.9 ล้านบาท และ 129.8 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าตามบัญชีแสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562

533,653
(415,723)
117,930

533,653
(398,446)
135,207

การกระทบยอดของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

มูลค่าตามบัญชี ณ วันต้นปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันปลายปี

135,207
(17,277)
117,930

152,436
(17,229)
135,207

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

อาคารสำ�นักงานให้เช่า

225.8

259.2

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) และ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอาคารดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และ
อัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน มีดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

รายได้ค่าเช่า

153,480

159,411

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงซึ่งก่อให้เกิดรายได้ค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่าย

85,579
85,579

67,074
67,074
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

ชื่อบริษัท

ประเทศที่จด
ทะเบียน

ประเภทกิจการ

ทุนออกจำ�หน่าย
และชำ�ระแล้ว ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563

สัดส่วนเงินลงทุน

31 ธันวาคม
2562

(เหรียญสหรัฐอเมริกา) (เหรียญสหรัฐอเมริกา)

Asia Insurance (Cambodia)
Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

รับประกัน
วินาศภัย
ลงทุน
ในบริษัทอื่น
รับประกัน
วินาศภัย

กัมพูชา
เบอร์มิวด้า
ลาว

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

7,000,000

7,000,000

22.92

22.92

5,740,000

5,740,000

41.70

41.70

2,000,000

2,000,000

38.00

38.00
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

ชื่อบริษัท

31 ธันวาคม
2563
103,875
135,923
29,113
268,911

Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม
2562
93,040
127,066
26,265
246,371

31 ธันวาคม
2563
30,202
72,054
27,140
129,396

31 ธันวาคม
2562
30,202
72,054
27,140
129,396

15.2 ส่วนแบ่งก�ำไร  ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นและเงินปันผลรับ
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ชื่อบริษัท

ส่วนแบ่งกำ�ไร
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินปันผลรับ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
Asia Insurance (Cambodia)
Plc.
Asian Insurance International
(Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

2563

2562

10,835

8,845

-

-

-

-

7,107

11,827

1,750

(4,742)

-

-

2,848
20,790

2,698
23,370

1,750

(4,742)

-

-
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15.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

สรุปรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน

(ล้านบาท)

Asia Insurance (Cambodia) Plc.

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สินทรัพย์สุทธิ
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสีย
ของบริษทั ฯ ในสินทรัพย์สทุ ธิ
ของบริษัทร่วม
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ ในบริษัทร่วม

Asian Insurance International
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

31 ธันวาคม
2563
715.7
(291.2)
424.5
22.9

31 ธันวาคม
2562
517.7
(123.2)
394.5
22.9

31 ธันวาคม
2563
273.7
273.7
41.7

31 ธันวาคม
2562
206.0
206.0
41.7

31 ธันวาคม
2563
462.3
(402.6)
59.7
38.0

31 ธันวาคม
2562
267.1
(210.5)
56.6
38.0

97.3

90.4

114.2

85.9

22.7

21.5

103.9

93.0

135.9

127.1

29.1

26.3

สรุปรายการในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปี
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปี

(ล้านบาท)

Asia Insurance (Cambodia) Plc.

Asian Insurance International
(Holding) Limited

Bangkok Insurance (Lao)
Company Limited

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563
107.6

2562
105.9

45.1

2563

2562

2563

2562

10.1

8.9

33.9

28.4

39.0

8.9

8.4

9.4

3.6

-

-

4.2

(11.4)

-

-

45.1

39.0

13.1

(3.0)

9.4

3.6

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ฯ บันทึกเงินลงทุนในบริษทั ร่วมตามวิธสี ว่ นได้เสีย (ในงบการเงินทีแ่ สดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสีย)
โดยอาศัยข้อมูลทางการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วม ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทร่วม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้รับงบการเงินส�ำหรับปี 2562 ของบริษัทร่วม ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมดังกล่าวแล้วมีผล
แตกต่างกับข้อมูลทางการเงินที่จัดท�ำโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมที่ใช้ในการบันทึกส่วนได้เสียส�ำหรับปีดังกล่าว อย่างไรก็ดี สัดส่วนของ
บริษัทฯ จากผลแตกต่างดังกล่าวมีจ�ำนวนไม่เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ
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16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแต่ง
้งและ
ยาน
อาคารชุด ติอุดปตักรณ์
พาหนะ
สำ�นักงาน

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

138,303
21,836
(10,612)
149,527
(111,470)
38,057
7,762
(15,260)
30,559

17,345
58,988
(13,181)
63,152
63,152
15,498
(45,106)
33,544

3,049,715
133,431
(10,631)
3,172,515
(111,470)
3,061,045
52,712
(15,731)
3,098,026

1,557,856
154,101
(19)
1,711,938
1,711,938
109,507
(471)
1,820,974

81,418
26,466
(10,572)
97,312
(73,944)
23,368
5,186
(15,003)
13,551

-

-

2,235,547
206,847
(10,591)
2,431,803
(73,944)
2,357,859
140,696
(15,474)
2,483,081

182,452
147,503

52,215
17,008

63,152
33,544

740,712
614,945

ที่ดิน

อาคาร

206,132
16,605
222,737
222,737
28
222,765

828,306
5,652
833,958
833,958
833,958

8,751
8,751
8,751
(28)
8,723

1,850,878
30,350
13,181
(19)
1,894,390
1,894,390
29,452
45,106
(471)
1,968,477

-

587,552
26,280
613,832
613,832
26,003
639,835

8,721
8,721
8,721
8,721

222,737
222,765

220,126
194,123

30
2

ราคาทุน

1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
1 มกราคม 2563
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม

1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2562
โอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับส่วนที่จำ�หน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี

2562
2563

206,847
140,696

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 1,681.4 ล้านบาท และ 1,492.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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17. สัญญาเช่า

บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าสินทรัพย์ ได้แก่ ทีด่ นิ อาคาร และรถยนต์ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยมีอายุสญั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 3 ถึง 33 ปี
17.1 สินทรัพย์สิทธิการใช้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โอนจากบัญชี “สิทธิการเช่าทีด่ นิ และอาคาร” และ “ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์”
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4.2)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อาคาร

33,906
810,184
844,090
(22,310)
821,780

ยานพาหนะ

5,021
17,987
23,008
1,859
(11,620)
13,247

รวม

37,526
37,526
35,021
(21,013)
51,534

76,453
828,171
904,624
36,880
(54,943)
886,561

17.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ที่ดิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี (หมายเหตุ 4.2)
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บวก: สัญญาเช่าใหม่ระหว่างปี
บวก: ต้นทุนทางการเงินรับรู้ระหว่างปี
หัก: ชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าระหว่างปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อุปกรณ์
สำ�นักงาน

อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

-

-

35

40,024

40,059

705,588
705,588
35,892
(24,846)
716,634

17,233
17,233
1,859
681
(11,438)
8,335

35
1
(36)
-

40,024
35,231
2,768
(24,143)
53,880

722,821
762,880
37,090
39,342
(60,463)
778,849
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�
ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน
1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 1 ปี

53

184

1,565

(39)

(193)

14

(9)

31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

เกิน 1 ปี

1,802

19

24

-

43

(791)

(1,023)

(2)

(1)

-

(3)

774

779

17

23

-

40
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รวม

รวม

17.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
54,844
39,336
49
1
94,230

ค่าเสื่อมราคาของสิทธิการใช้
ดอกเบี้ยตัดจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ขาดทุนจากผลต่างส่วนลดค่าเช่า
รวมค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 60.4 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มี
รายการที่มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส�ำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จ�ำนวน 94.2 ล้านบาท
17.4 สัญญาเช่าในฐานะผู้ ให้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษทั ฯ มีจ�ำนวนเงินขัน้ ตำ�่ ทีค่ าดว่าจะได้รบั ในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สญั ญาเช่าด�ำเนินงานทีย่ กเลิกไม่ได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
91,134
179,421
270,555

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
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18. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างพัฒนา

559,199
4,166
563,365
4,201
567,566

5,525
5,525
15,589
21,114

559,199
9,691
568,890
19,790
588,680

394,425
58,086
452,511
34,493
487,004

-

394,425
58,086
452,511
34,493
487,004

110,854
80,562

5,525
21,114

116,379
101,676

รวม

ราคาทุน

1 มกราคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563
การตัดจำ�หน่ายสะสม

1 มกราคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี

2562
2563

58,086
34,493

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าตัดจ�ำหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิม
ก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 316.2 ล้านบาท และ 252.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ

19. หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
หนี้สิน
จากสัญญา
ประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม
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หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

7,138,869
572,929

(4,204,314)
(100,234)

2,934,555
472,695

10,310,716
18,022,514

(3,255,621)
(7,560,169)

7,055,095
10,462,345

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
หนี้สิน
จากสัญญา
ประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
รวม

หนี้สินส่วนที่เอา
ประกันภัยต่อ

สุทธิ

5,286,882
344,277

(2,715,778)
(48,648)

2,571,104
295,629

9,978,382
15,609,541

(2,887,906)
(5,652,332)

7,090,476
9,957,209

บริษทั ฯ ได้เข้าท�ำสัญญาประกันภัยต่อเพือ่ เป็นการบริหารความเสีย่ งจากการรับประกันภัย ถึงแม้วา่ ฝ่ายบริหารจะบริหารความเสีย่ งโดยการพิจารณา
ภาระความเสียหายสุทธิจากการรับประกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ยังจ�ำเป็นต้องเปิดเผยภาระหนีส้ นิ ตามสัญญาประกันทัง้ ในส่วนของความเสียหาย
รวมและความเสียหายสุทธิ
19.1 ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปีปัจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในปีก่อน
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากข้อสมมติในการคำ�นวณสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือปลายปี

2562
5,631,159
11,470,643
871,648
50,801
(10,312,453)
7,711,798

6,459,828
9,430,900
(162,151)
(128,430)
(9,968,988)
5,631,159

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนที่เกิดจากสัญญารับประกันภัยต่อจ�ำนวน 287.6 ล้านบาท
และ 181.7 ล้านบาท ตามล�ำดับ
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19.2 ตารางพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน

(ก) ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกันภัยต่อ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ
- หนึ่งปีถัดไป
- สองปีถัดไป
- สามปีถัดไป
- สี่ปีถัดไป
- ห้าปีถัดไป
- หกปีถัดไป
- เจ็ดปีถัดไป
- แปดปีถัดไป
ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ที่ไม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ก่อนการประกันภัยต่อ

ก่อนปี
2555

(ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

8,244
9,127
8,584
8,397
8,334
8,259
8,235
8,234
8,233

5,097
5,562
5,928
5,709
5,672
5,685
5,682
5,680

6,854
7,359
6,846
6,693
6,655
6,631
6,632

7,101
7,382
6,947
6,949
6,870
6,857

7,157
7,407
7,295
7,130
7,099

8,454
8,004
7,564
7,501

8,246
8,239
8,113

9,431 11,471
9,687

8,233 5,680 6,632 6,857 7,099 7,501 8,108 9,670 11,904
(8,219) (5,648) (6,599) (6,750) (7,035) (7,299) (7,751) (8,889) (6,517)
284
14
32
33
107
64
202
357
781 5,387

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน:
- ณ สิน้ ปีอบุ ตั เิ หตุ
- หนึง่ ปีถดั ไป
- สองปีถดั ไป
- สามปีถดั ไป
- สีป่ ถี ดั ไป
- ห้าปีถดั ไป
- หกปีถดั ไป
- เจ็ดปีถดั ไป
- แปดปีถดั ไป
ประมาณการค่าสินไหม
ทดแทนสัมบูรณ์
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม
รวม
การรับประกันภัยต่อตามสัญญา
ค่าใช้จา่ ยในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทน
ทีไ่ ม่สามารถจัดสรรได้
รวมสำ�รองค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

7,261
317
134
7,712

(ข) ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ปีอุบัติเหตุ/ปีที่รายงาน

รวม

ก่อนปี
2555

(ล้านบาท)

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

3,554
3,784
3,712
3,701
3,566
3,546
3,546
3,556
3,555

4,251
4,521
4,500
4,283
4,261
4,262
4,261
4,260

5,082
5,267
5,119
4,983
4,979
4,982
4,982

5,414
5,720
5,389
5,383
5,363
5,358

5,415
5,549
5,275
5,272
5,267

5,724
5,736
5,554
5,547

5,491
5,403
5,406

6,972
7,163

7,721

3,555 4,260 4,982 5,358 5,266 5,546 5,408 7,172 8,021
(3,554) (4,258) (4,977) (5,349) (5,238) (5,527) (5,348) (6,875) (5,427)
(58)
1
2
5
9
28
19
60
297 2,594

รวม

2,957
316
134
3,407
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19.3 ข้อสมมติ

ข้อสมมติที่ใช้ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสัญญาประกันภัย เป็นดังนี้
(ก) ประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯ ได้มกี ารประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทนจากข้อมูลในอดีต ด้วยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่เป็นมาตรฐานและได้รับการยอมรับ โดยจ�ำแนกที่เป็นข้อมูลก่อนและหลังการเอาประกันภัยต่อตามปีอุบัติเหตุ และระยะ
เวลาการพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน บริษัทฯ เลือกใช้ค่าที่สูงที่สุดระหว่างค่าที่ค�ำนวณได้จากสินไหมจ่ายและสินไหมที่เกิดขึ้นแต่
ไม่รวมค่าสินไหมทดแทนทีเ่ กิดจากมหันตภัย ทัง้ นี้ การค�ำนวณโดยใช้ขอ้ มูลดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการแยกข้อมูล
ค่าสินไหมทดแทนขนาดใหญ่ออกจากการค�ำนวณเพื่อขจัดความผันผวนของข้อสมมติที่ใช้ แต่จะพิจารณาข้อมูลค่าสินไหมทดแทน
ส�ำหรับรายการขนาดใหญ่ดังกล่าวเป็นกรณีๆ ในการประมาณการส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ มีการประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ จากข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของ
ฝ่ายสินไหมทดแทน เช่น เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงาน ค่าใช้จ่ายอาคารสถานที่ และค่าใช้จ่ายด้านระบบสารสนเทศ เป็นต้น
โดยก�ำหนดเป็นอัตราส่วนต่อค่าสินไหมทดแทนจ่าย
19.4 ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ยอดคงเหลือต้นปี
เบี้ยประกันภัยรับสำ�หรับปี
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในปีนี้
ยอดคงเหลือปลายปี

2562
9,978,382
22,858,219
(22,525,885)
10,310,716

8,275,770
21,008,919
(19,306,307)
9,978,382

20. เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
1,509,258
1,228,194
2,737,452

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
รวมเจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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31 ธันวาคม 2562
1,105,589
1,448,132
2,553,721

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รายการเปลี่ยนแปลงภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยเมื่อออกจากงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
แสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน :
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดจาก
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
- การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านการเงิน
- การปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานปลายปี

2562
710,874

381,189

64,894
10,663
-

51,921
9,124
114,403

11,266
19,232
5,184
(44,910)
777,203

9,618
164,499
823
(20,703)
710,874

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ
29.8 ล้านบาท และ 39.3 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงนำ�้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ ประมาณ 12.9 ปี
และ 12.6 ปี ตามล�ำดับ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ ดังนี้
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
(ร้อยละ)
1.5
6.0
1.4 - 18.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)
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31 ธันวาคม 2562
(ร้อยละ)
1.7
6.0
1.3 - 19.0

ข้อสมมติที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุปได้ ดังนี้

(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+1%
(89.6)
97.5
(37.6)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน

-1%
107.5
(83.5)
42.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+1%
(79.5)
86.3
(32.9)

-1%
95.0
(74.1)
36.8

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้ก�ำหนดอัตราค่าชดเชย
เพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส�ำหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์ของพนักงานให้สอดคล้องกับ
กฎหมายใหม่ดังกล่าวและมีผลกระทบให้บริษัทฯ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 114.4 ล้านบาท บริษัทฯ บันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนแล้ว
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22. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
22.1 หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยผลกระทบทางภาษีที่เกิดจาก
รายการดังต่อไปนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสด ง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

21,528
13,017
226,271
388,778

14,957
262,530
353,917

21,528
(1,940)
(36,260)
34,861

(8,444)
51,676
(12,281)

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

59,126
142,175
11,368
844,073

35,413
155,770
13,266
(6,370)

(1,536)
65,937
(11,267)

3,839,665
177,312
27,903
4,044,880
2,984,539

4,297,441
23,395
4,320,836
3,476,763

457,776
(177,312)
(4,508)

1,167,306
(3,726)

492,224

1,247,665

9,204
(542,707)
18,458
1,007,269
492,224

44,423
1,203,242
1,247,665

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก :
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก :
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน:
- กำ�ไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของต้นปี
- ส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
- ส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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2563

2562

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

21,528
13,017
226,271
388,778

14,957
262,530
353,917

21,528
(1,940)
(36,260)
34,861

(8,444)
51,676
(12,281)

94,539
155,770
155,440
4,998
1,060,341

59,126
142,175
11,368
844,073

35,413
155,770
13,266
(6,370)

(1,536)
65,937
(11,267)

3,839,665
177,312
4,016,977
2,956,636

4,297,441
4,297,441
3,453,368

457,776
(177,312)

1,167,306
-

496,732

1,251,391

9,204
(542,707)
22,616
1,007,619
496,732

49,097
1,202,294
1,251,391

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก :
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
สำ�รองเบี้ยประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว
สำ�รองค่าสินไหมทดแทนและค่าจัดการสินไหมทดแทน
ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงาน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
อื่นๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจาก:
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
สินทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมส่วนเปลี่ยนแปลง
ส่วนเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ใน :
- กำ�ไรสะสมต้นปี
- องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของต้นปี
- ส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
- ส่วนของกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

123

2563

2562

22.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

(522,945)

(379,099)

(522,945)

(379,099)

18,458
(504,487)

44,423
(334,676)

22,616
(500,329)

49,097
(330,002)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณก�ำไรทางบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กับ
อัตราภาษีเงินได้ที่ใช้ สามารถแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กำ�ไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
จำ�นวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีก่อน
รับคืนภาษีเงินได้
ผลกระทบทางภาษีสุทธิของรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

2563
3,210,083
20%
(642,017)
(30)
-

2562
2,785,957
20%
(557,192)
(902)
40,289

2563
3,189,293
20%
(637,859)
(30)
-

2562
2,762,587
20%
(552,518)
(902)
40,289

137,560
(504,487)

183,129
(334,676)

137,560
(500,329)

183,129
(330,002)

23. ทุนเรือนหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีจ�ำนวนทุนจดทะเบียนออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ 106,470,000 หุ้น
มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10 บาท

24. ส�ำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียนส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ส�ำรองอื่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีครั้งที่ 26 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดสรรก�ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นเงินส�ำรอง
อื่นจ�ำนวน 3,900 ล้านบาท
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26. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน/ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่
26.1 การรายงานข้อมูลตามส่วนงานด�ำเนินงาน

ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานที่น�ำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รับและ
สอบทานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทั้งนี้
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบริษัทฯ คือประธานกรรมการ
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกัน
ภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยรถ และประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น
ผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด�ำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกัน เพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงาน สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน สินทรัพย์รวม
และหนี้สินรวมในงบการเงิน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

1,557,903
(557,860)
1,000,043

612,219
(374,731)
237,488

9,333,935
(304,039)
9,029,896

11,354,163
(6,812,235)
4,541,928

22,858,220
(8,048,865)
14,809,355

20,095
1,020,138
267,563
1,287,701

6,468
243,956
75,999
319,955

7,019
9,036,915
91,928
9,128,843

1,799
4,543,727
1,205,511
5,749,238

35,381
14,844,736
1,641,001
16,485,737

261,234
298,480
261,931
821,645
466,056

60,094
47,213
88,858
196,165
123,790

5,974,179
1,422,287
1,007,238
8,403,704
725,139

2,076,465
1,097,254
1,017,394
4,191,113
1,558,125

8,371,972
2,865,234
2,375,421
13,612,627
2,873,110
1,127,222
185,241
20,790
174,083
(984,279)
(86,426)
(39,337)
(60,321)
3,210,083
(504,487)
2,705,596

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก: สำ�รองเบี้ยประกันภัยที่ยัง
ไม่ถือเป็นรายได้ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
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(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประกันอัคคีภัย

ประกันภัยทาง
ทะเลและขนส่ง

ประกันภัยรถ

ประกันภัย
เบ็ดเตล็ดอื่น

1,524,952
(486,216)
1,038,736

604,281
(346,766)
257,515

8,989,741
(248,612)
8,741,129

9,889,945
(5,482,767)
4,407,178

21,008,919
(6,564,361)
14,444,558

19,382
1,058,118
232,557
1,290,675

(13,955)
243,560
83,318
326,878

(1,027,630)
7,713,499
72,161
7,785,660

(238,756)
4,168,422
865,183
5,033,605

(1,260,959)
13,183,599
1,253,219
14,436,818

136,046
313,487
273,707
723,240
567,435

95,053
49,574
89,564
234,191
92,687

5,057,165
1,369,777
976,526
7,403,468
382,192

1,840,490
984,479
1,008,708
3,833,677
1,199,928

7,128,754
2,717,317
2,348,505
12,194,576
2,242,242
1,226,491
281,138
23,370
182,847
(1,078,263)
(89,315)
(2,553)
2,785,957
(334,676)
2,451,281

รวม

รายได้จากการรับประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ
หัก: เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
บวก (หัก): สำ�รองเบี้ยประกันภัย
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (เพิ่ม) ลดจากปีก่อน
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
รายได้ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
รวมรายได้จากการรับประกันภัย
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการรับประกันภัย

รายได้จากการลงทุน
กำ�ไรจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หัก: ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
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สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ประกัน
อัคคีภัย

ประกันภัย ประกันภัย ประกันภัย
ทางทะเล
เบ็ดเตล็ด
รถ
และขนส่ง
อื่น

รวมส่วน
งาน

ส่วนที่
ปันส่วน
ไม่ได้

รวม

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

482,420
429,558

189,891
225,336

1,083,228
1,042,583

8,769,581 10,525,120 48,978,669 59,503,789
6,926,472 8,623,949 48,703,134 57,327,083

2,918,068
2,963,050

322,660
372,717

6,995,641 12,082,322 22,318,691
6,575,489 9,953,315 19,864,571

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

6,842,051 29,160,742
6,439,415 26,303,986

26.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
26.3 ข้อมูลคู่ค้ารายใหญ่

ในปี 2563 และ 2562 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยรับจากคูค่ า้ รายใหญ่หนึง่ รายเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 2,495.0 ล้านบาท และ 2,611.7 ล้านบาท
ตามล�ำดับ

27. ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน

2562
532,552
261,382
913
1,918
187,514
984,279
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527,333
292,413
769
14,042
243,706
1,078,263

28. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่ม (ลดลง) ระหว่างปี:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
รวม

530
54,083
5,708
60,321

29. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

2562
7,913,705
2,865,234
795,710
1,450,378
609,297
1,047,785
1,223
39,337
60,321
14,782,990

6,671,059
2,717,317
696,378
1,367,521
665,019
1,241,448
3,412
2,553
13,364,707

30. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 10 ของเงินเดือนซึ่งขึ้นอยู่กับ
อายุงานของพนักงาน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากกระทรวงการคลัง ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 บริษัทฯ ได้บันทึกเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 83.4 ล้านบาท และ 68.0 ล้านบาท ตามล�ำดับ

31. ก�ำไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปี (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ใน
ระหว่างปี
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32. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี 2563 และ 2562 มีดังนี้
อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำ�หรับปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำ�หรับปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำ�หรับปี 2563
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 4 สำ�หรับปี 2562

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 5/63 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/63 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/63 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/63 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2563

อนุมัติโดย
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 3 สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำ�หรับปี 2562
เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับปี 2561

มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 4/62 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปีครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

รวมเงินปันผลจ่ายในระหว่างปี 2562
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จำ�นวน
เงินปันผลรวม

จำ�นวน
เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00

จำ�นวน
เงินปันผลรวม

จำ�นวน
เงินปันผลต่อหุ้น

(ล้านบาท)

(บาท)

319.4

3.00

319.4

3.00

319.4

3.00

532.3
1,490.5

5.00
14.00

33. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
33.1 ลักษณะความสัมพันธ์

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ ดังนี้
รายชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
Asia Insurance (Cambodia) Plc.
Asian Insurance International (Holding) Limited
Bangkok Insurance (Lao) Company Limited
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่งน้ำ�มันทางท่อ จำ�กัด
บริษัท ไทยอินโด คอร์ดซ่า จำ�กัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง จำ�กัด
Asia Insurance (Investments) Limited
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำ�กัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
“บริษัท ฟูรูกาวา เม็ททัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)”)
บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกกล๊าส จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จำ�กัด
บริษัท บางปะอิน กอล์ฟ จำ�กัด
บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำ�กัด
บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำ�กัด
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ประเภทกิจการ
ประกันวินาศภัย
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันวินาศภัย
สถาบันการเงิน
พลังงานและสาธารณูปโภค
หลักทรัพย์
พลังงานและสาธารณูปโภค
ผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
ประกันชีวิต
ธุรกิจเงินทุน
ลงทุนในบริษัทอื่น
ประกันภัย
เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องใช้ไฟฟ้า

เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
เป็นบริษัทร่วม
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

การแพทย์
บรรจุภัณฑ์
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บันเทิงและสันทนาการ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจเงินทุน
ประกันวินาศภัย
หลักทรัพย์

การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นและมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้น
บริษัทย่อยของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
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ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

33.2 รายการที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามปกติธุรกิจซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น โดยสามารถสรุปรายการ
ที่ส�ำคัญได้ ดังนี้
(พันบาท)

สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม
2563

นโยบายการกำ�หนดราคา

2562

รายการธุรกิจกับบริษทั ร่วมและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ
ค่าบำ�เหน็จรับ

674,871
221,699

608,415
192,645

ดอกเบี้ยรับ(1)

74,446

73,806

เงินปันผลรับ(1)
ค่าเช่ารับ(2)

583,749
5,101

634,847
4,833

681,244

600,404

(230,722)
74,426
1,094

(207,177)
61,500
139
1,067

196,580

190,696

เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อ
ตามประเภทของการประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
อัตราเดียวกับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ให้กับลูกค้าทั่วไป
ตามที่ประกาศจ่าย
อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ คิดกับลูกค้าทั่วไป

ค่าใช้จ่าย

เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันต่อ
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันต่อ
ค่าจ้างและค่าบำ�เหน็จ
ค่าธรรมเนียมบริหารกองทุนส่วนบุคคล (3)
ค่าธรรมเนียมจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (3)

เป็นปกติทางการค้าของการประกันภัยต่อตามประเภทของ
การประกันภัยและสัญญาประกันต่อ
ตามที่เกิดขึ้นจริง
เป็นปกติทางการค้าของการรับประกันภัย
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดกับลูกค้าทั่วไป
อัตราใกล้เคียงกับที่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันคิดกับลูกค้าทั่วไป

ส่วนของเจ้าของ

เงินปันผลจ่าย
(1)
(2)
(3)

แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนสุทธิ” ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงอยู่ในรายการ “รายได้อื่น” ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แสดงรวมอยู่ในรายการ “ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน” ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ตามที่ประกาศจ่าย

33.3 ยอดคงค้างระหว่างกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงค้างที่ส�ำคัญระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ ดังนี้
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

บริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - ราคาทุน

129,396

129,396

8,388,796
28,209
111

5,559,220
37,480
-

7,117
8,730

7,090
14,138

20,165,152
9,404
157,178

23,257,829
600,377
157,578

35,900
3,779

36,293
79

99,714
61,376

104,373
45,810

-

318

-

36
2,923

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากสถาบันการเงิน
เบี้ยประกันภัยค้างรับ
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับ (1)
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ
เงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
เงินลงทุนทั่วไป
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
สินทรัพย์อื่น
เงินมัดจำ�และค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ
ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
เงินค้างจ่ายจากการประกันภัยต่อ
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
หนี้สินอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
(1)

แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการลงทุนค้างรับ” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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33.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ
สรุปได้ ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2562
89.8
10.1
99.9

94.8
4.3
99.1

34. เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมต้นปี
เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยระหว่างปี
ยอดเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัยสะสมปลายปี

2562
366,986
53,866
420,852

316,839
50,147
366,986

35. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าและภาระผูกพัน
35.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีเ่ ป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเพือ่ ตกแต่งต่อเติมอาคาร และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ�ำนวนรวม 75.2 ล้านบาท และ 34.5 ล้านบาท ตามล�ำดับ
35.2 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีคดีถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ�ำนวนประมาณ 2,859.9 ล้านบาท และ 2,968.4 ล้านบาท
ตามล�ำดับ จากการเป็นผูร้ บั ประกันภัย ซึง่ ผลของการพิจารณาคดีดงั กล่าวยังไม่สนิ้ สุด โดยความรับผิดของบริษทั ฯ จ�ำกัดอยูท่ มี่ ลู ค่าทีต่ ำ�่ กว่า
ของทุนประกันหรือทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องดังกล่าวคิดเป็นจ�ำนวนรวม 340.3 ล้านบาท และ 779.2 ล้านบาท ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวเป็นจ�ำนวนประมาณ 116.0 ล้านบาท และ
105.4 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วในรายการ “หนี้สินจากสัญญาประกันภัย” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันดังกล่าว

36. ความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง
36.1 ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความเสี่ยงจากการรับประกันภัยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการรับประกันภัยถือเป็นการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการก�ำหนดนโยบายในการรับประกันภัยที่รอบคอบ สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยที่แท้จริง นโยบายการจัดการสินไหม
ทดแทนที่รวดเร็วและเป็นธรรม และได้มีการก�ำหนดนโยบายการท�ำประกันภัยต่อให้มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อต้องไม่ต�่ำกว่าที่บริษัทฯ ก�ำหนดและความเสี่ยงด้านการ
กระจุกตัวจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ โดยพิจารณาสัดส่วนการรับประกันภัยในแต่ละผลิตภัณฑ์ และสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อ
ของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายไม่เกินกว่าที่บริษัทฯ ก�ำหนด

133

ตารางแสดงการกระจุกตัวของหนี้สินจากสัญญาประกันภัย โดยแยกตามประเภทประกันภัย
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
795,785
142,350
4,748,402
4,624,179
10,310,716

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(266,625)
(63,336)
(151,819)
(2,773,841)
(3,255,621)

สุทธิ
529,160
79,014
4,596,583
1,850,338
7,055,095

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ
259,543
90,659
2,200,473
5,161,123
7,711,798

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(84,461)
(43,095)
(45,698)
(4,131,294)
(4,304,548)

สุทธิ
175,082
47,564
2,154,775
1,029,829
3,407,250
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562

อัคคีภัย
ทางทะเลและขนส่ง
รถยนต์
เบ็ดเตล็ด
รวม

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
781,064
147,856
4,729,788
4,319,674
9,978,382

สำ�รอง
เบี้ยประกันภัย
ส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(231,809)
(62,374)
(126,185)
(2,467,538)
(2,887,906)

สุทธิ
549,255
85,482
4,603,603
1,852,136
7,090,476

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนก่อนการ
ประกันภัยต่อ
239,977
139,355
1,795,193
3,456,634
5,631,159

สำ�รอง
ค่าสินไหม
ทดแทนส่วนที่
ประกันภัยต่อ
(63,676)
(71,901)
(36,271)
(2,592,578)
(2,764,426)

สุทธิ
176,301
67,454
1,758,922
864,056
2,866,733

การทดสอบความอ่อนไหวเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่หนี้สินจากการรับประกันภัยว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากความผันผวนของ
ข้อสมมติที่ใช้ในการค�ำนวณส�ำรองค่าสินไหมทดแทน ทั้งด้านก่อนการรับประกันภัยต่อและหลังการรับประกันภัยต่อ โดยความเสี่ยงอาจเกิดจาก
ความถีข่ องการเกิดความเสียหาย มูลค่าความเสียหายต่อครัง้ หรือค่าใช้จา่ ยทีใ่ ช้ในการจัดการสินไหมทดแทนไม่เป็นไปตามทีค่ าดไว้ ทัง้ นี้ ข้อมูลนี้
ไม่ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
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(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

สำ�รองค่า
สินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
1,147.1
(1,147.1)
1,147.1
(1,147.1)

สำ�รองค่า
สินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หลังการ
ประกันภัยต่อ
772.1
(772.1)
772.1
(772.1)

กำ�ไรก่อน
ภาษีเงินได ้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของ
เจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(772.1)
772.1
(772.1)
772.1

(617.7)
617.7
(617.7)
617.7
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติ
ที่เปลี่ยนแปลง
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
ค่าสินไหมทดแทนเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย
จำ�นวนเคลมเฉลี่ย

+10 %
-10 %
+10 %
-10 %

สำ�รองค่า
สินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ก่อนการ
ประกันภัยต่อ
943.1
(943.1)
943.1
(943.1)

สำ�รองค่า
สินไหมทดแทน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หลังการ
ประกันภัยต่อ
697.2
(697.2)
697.2
(697.2)

กำ�ไรก่อน
ภาษีเงินได ้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ส่วนของ
เจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(697.2)
697.2
(697.2)
697.2

(557.8)
557.8
(557.8)
557.8

36.2 ความเสี่ยงด้านเครดิต

สินทรัพย์ประกันภัย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของการให้เครดิตซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับและเงินค้างรับจากการประกันภัยต่ออยู่ในระดับต�่ำ
เนื่องจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทฯ กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันและตามภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย
บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทรับประกันภัยต่อ และมีการท�ำประกันภัยต่อกับบริษัทรับ
ประกันภัยต่อหลายรายที่เชื่อถือได้และมีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ได้มี
การพิจารณาเงื่อนไขในการเอาประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในเรื่องการประกันภัยต่อ และมี
ฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็นทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว และมีกระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากทั้ง
ผูเ้ อาประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าอย่างใกล้ชดิ รวมถึงก�ำหนดให้ตวั แทนและนายหน้าน�ำหลักทรัพย์มาคำ�้ ประกันตามวงเงินตามทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนดทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
จ�ำนวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั ฯ อาจต้องสูญเสียจากความเสีย่ งด้านเครดิตคือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดงั กล่าวหักด้วยค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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สินทรัพย์ทางการเงิน
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์จ�ำนองอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการ
หลายรายทีก่ ระจายอยูใ่ นหลายหมวดอุตสาหกรรมและกระจายอยูใ่ นภูมภิ าคต่างๆ ของประเทศไทย หลักทรัพย์ทนี่ �ำมาจ�ำนองเป็นประกันหนี้
มีมูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช�ำระหนี้ และสัดส่วนเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกันจะเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ คปภ. บริษัทฯ
จะพิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกหนีต้ ามมาตรฐานการวิเคราะห์สนิ เชือ่ ทีด่ ี พร้อมก�ำหนดวงเงินให้กยู้ มื ต่อ
มูลค่าหลักประกันไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และติดตามกระแสเงินที่ได้รับช�ำระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม�่ำเสมอในการช�ำระหนี้
ของลูกหนี้
บริษทั ฯ มีการทบทวนและติดตามสินทรัพย์ลงทุนทุกประเภททีต่ อ้ งค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต (Expected Credit Loss: ECL) อย่างใกล้ชดิ
และสมำ�่ เสมอ เพือ่ ประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามนโยบายการจัดสถานะ หรือจัดชัน้ สินทรัพย์ ได้แก่ ประมาณการ
มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า (12-month Expected Credit Losses) และผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime Expected Credit Losses) อย่างเหมาะสม
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาถึงหลักเกณฑ์การจัดชัน้ สินทรัพย์ตามลักษณะความเสีย่ งด้านเครดิตของสินทรัพย์ โดยกําหนดให้มกี ารจัดชัน้ สินทรัพย์ ดังนี้
ชั้นที่ 1 - สินทรัพย์ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)
ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing)
ชั้นที่ 3 - สินทรัพย์ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
ส�ำหรับหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นสินทรัพย์ การตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชี
บริษัทฯ ได้พิจารณาทั้งปัจจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในการจัดชั้นสินทรัพย์ ซึ่งการพิจารณาปัจจัยเชิงปริมาณค�ำนึงถึงระยะเวลาในการ
ผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยหรือเงินต้นหรือการค้างช�ำระหนี้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เช่น ผิดนัดช�ำระเกิน 30 วัน หรือผิดนัดช�ำระเกิน 90 วัน
เป็นต้น ทัง้ นี้ ต้องมีการพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพร่วมในการจัดชัน้ สินทรัพย์ดว้ ย เช่น ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ เห็นว่าไม่สามารถเรียกชําระหนีค้ นื ได้
หรือคุณภาพของผู้ออกตราสารหรือลูกหนี้มีการเสื่อมถอยลงอย่างมีนัยสําคัญ เหตุการณ์ที่จะกระทบการด�ำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้
อันดับความน่าเชื่อถือและข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคต เช่น ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ก็เป็นปัจจัยที่ต้องน�ำมารวมพิจารณาถึง
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
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ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินแสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
ชั้นที่ 1 - สินทรัพย์
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์
ที่มีการเพิ่มขึ้น ชัน้ ที่ 3 - สินทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ ที่มีการด้อยค่า
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต

รวม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

141,557
141,557

-

-

141,557
141,557

42,379
42,379
(9)
42,370

-

1,028
1,028
(534)
494

42,379
1,028
43,407
(543)
42,864

3,827,529
3,827,529
734

-

52,030
52,030
54,407

3,827,529
52,030
3,879,559
55,141

13,729,657
(2,701)
13,726,956

-

-

13,729,657
(2,701)
13,726,956

1,039,144

-

-

1,039,144

313,547
1,352,691
(1)
1,352,690

17,942
17,942
17,942

21,426
133,617
155,043
(49,256)
105,787

331,489
21,426
133,617
1,525,676
(49,257)
1,476,419

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที่อยู่ต่ำ�กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
อันดับที่อยู่ต่ำ�กว่า “ระดับน่าลงทุน”
รวมมูลค่ายุติธรรม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

อันดับที่อยู่ใน “ระดับน่าลงทุน”
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ตารางข้างต้นได้แสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงิน ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่ค�ำนึงถึงหลักประกันและการด�ำเนินการใดๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
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ส�ำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นสุทธิค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส�ำคัญของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ชั้นที่ 1 - สินทรัพย์
ที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญ
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต

ชั้นที่ 2 - สินทรัพย์
ที่มีการเพิ่มขึ้น ชัน้ ที่ 3 - สินทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญ ที่มีการด้อยค่า
ของความเสี่ยง
ด้านเครดิต
ด้านเครดิต

รวม

เงินลงทุนเผือ่ ขายทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ส่วนที่ตัดจำ�หน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1,903
(98)
171
126
(1,368)
734

-

98
54,309
54,407

1,903
54,480
126
(1,368)
55,141

1,857
1
2,690
(1,847)
2,701

-

-

1,857
1
2,690
(1,847)
2,701

1
(1)
1
1

-

43,548
5,708
49,256

43,549
5,707
1
49,257

เงินลงทุนที่ถือจนครบกำ�หนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่าย

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ส่วนที่ตัดจำ�หน่ายจากบัญชี
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการการเงินใหม่ที่ซื้อหรือได้มา
ยอดปลายงวด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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36.3 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคา
ตราสารในตลาดเงินตลาดทุน
(ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืม
บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยอันเกี่ยวเนื่องกับเงินให้กู้ยืมต�่ำ เนื่องจากว่าเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทฯ มีอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัว ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่าอัตราตลาดแตกต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้อย่างมีสาระส�ำคัญ บริษัทฯ สามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหม่ส�ำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยที่ผู้กู้ไม่สามารถปฏิเสธการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ได้
เนื่องจากเป็นเงื่อนไขที่ได้ก�ำหนดไว้ในสัญญาเงินให้กู้ยืมระหว่างบริษัทฯ และผู้กู้
บริษัทฯ ท�ำการติดตามการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อก�ำหนดระยะเวลาการลงทุนให้สอดคล้องกับทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบก�ำหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคา
ตราสารหนีท้ เี่ ปลีย่ นแปลงไป และยังมีการบริหารจัดการเงินฝากธนาคารให้มจี �ำนวนเงินทีค่ รบก�ำหนดทุกๆ เดือนในจ�ำนวนทีใ่ กล้เคียง
กัน ท�ำให้ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำ�หนด
ภายใน
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
1 ปี
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หุ้นทุน
หน่วยลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

38,443

-

493

138,770
-

2,787
3,927

141,557
42,863

0.13 - 0.30
0.38 - 4.62

2,022,326
130,657
13,726,956
333

1,062,973
352,574
8,837

215,221
95,808
144,683

1,322,566

25,112,950
1,704,622
-

3,300,520
579,039
25,112,950
1,704,622
13,726,956
1,476,419

0.50 - 2.40
2.11 - 4.62
0.38 - 1.45
2.50 - 7.00

53,359

112,713

1,635,819

-

-

1,801,891

5.00 - 5.21

-

-

-

-

2,765,897

2,765,897

-

-

-

-

-

4,304,548
389,322

4,304,548
389,322

-

-

-

-

-

7,711,798
2,737,452

7,711,798
2,737,452

-

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

139

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตาม
ราคาตลาด

ระยะเวลาการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยใหม่
หรือวันครบกำ�หนด
ภายใน
1 ปี

1 ถึง 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ไม่มี
อัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืม

65,379

-

-

136,066
3,570

2,758
2,733

138,824
71,682

0.38 - 1.00
0.38 - 7.00

2,428,210
517,413
11,220,681
256

1,051,753
450,811
7,872

210,713
121,676

1,183,929

29,078,827
-

3,690,676
968,224
29,078,827
11,220,681
1,313,733

1.25 - 2.36
2.21 - 4.62
0.38 - 1.85
2.50 - 7.00

17,288

22,771

-

-

-

40,059

5.21

-

-

-

-

2,781,688

2,781,688

-

-

-

-

-

2,764,426
393,520

2,764,426
393,520

-

-

-

-

-

5,631,159
2,553,721

5,631,159
2,553,721

-

หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทีม่ ตี อ่ ก�ำไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ ดังนี้
(ล้านบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี้ย
ที่เปลี่ยนแปลง
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
เพิ่มขึ้น (ลดลง)

+0.25%
-0.25%
+0.25%
-0.25%
+0.50%
-0.50%

(22.3)
(61.6)
4.7
(4.7)

ส่วนของเจ้าของ
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(22.5)
(5.1)
(17.8)
(49.3)
3.7
(3.7)

การวิเคราะห์ผลกระทบข้างต้นจัดท�ำขึ้นโดยใช้ข้อสมมติว่าจ�ำนวนสินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
และตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ตลอด 1 ปี และยังถือเสมือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดของสินทรัพย์ดังกล่าว ดังนั้น
การเปลีย่ นแปลงของอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ กิดขึน้ จึงมีผลกระทบต่อดอกเบีย้ ทีต่ อ้ งช�ำระตลอด 12 เดือนเต็ม ทัง้ นีข้ อ้ มูลนีไ้ ม่ใช่การคาดการณ์
หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
(ข) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ �ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับการรับประกันภัยและการท�ำประกันภัยต่อกับบริษทั ประกันวินาศภัย
ในต่างประเทศ การลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ
บริษทั ฯ อาจใช้เครือ่ งมือทางการเงินในการป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ได้แก่ สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ต่างสกุลเงิน
(Cross Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และ
เป็นไปตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานทีก่ �ำกับดูแลและมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้ในการประเมินระดับความเสีย่ งของ
การลงทุนด้วยวิธีการประเมินและแบบจ�ำลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity Analysis, Stress Test เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
จะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ ไม่ได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้
สินทรัพย์
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เปโซฟิลิปปินส์
ฮ่องกงดอลลาร์
จีนหยวน
อินโดนีเซียรูเปียส
ยูโร
ปอนด์สเตอร์ลิง
เยนญี่ปุ่น
ดองเวียดนาม
บรูไนดอลลาร์
มาเลเซียริงกิต
อินเดียรูปี
ออสเตรเลียดอลลาร์
ไต้หวันดอลลาร์
ปากีสถานรูปี

31 ธันวาคม
2563
(ล้านบาท)
362.3
32.2
7.6
5.3
2.9
1.5
1.4
0.9
0.5
0.5
-

31 ธันวาคม
2562
(ล้านบาท)
565.2
24.7
7.4
4.8
1.4
2.3
0.8
5.3
0.5
0.4
0.1
-

หนี้สิน
31 ธันวาคม
2563
(ล้านบาท)
389.6
3.9
0.1
0.1
0.1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
31 ธันวาคม
2562
(ล้านบาท)
566.6
13.4
0.5
1.2
2.1
1.9
0.1
0.4
0.1
19.6
0.5

31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
29.991
30.108
0.623
0.592
3.866
3.865
4.601
4.30
0.002
0.002
36.816
33.678
40.562
39.444
0.290
0.275
0.001
0.001
22.612
22.260
7.414
7.300
0.400
0.413
22.878
21.013
1.069
1.002
0.187
0.195

(ค) ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษทั ฯ จะเลือกลงทุนในตราสารทุนทีผ่ อู้ อกมีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง มีความสามารถในการท�ำก�ำไร มีศกั ยภาพในการเติบโตได้อย่าง
ต่อเนือ่ ง รวมถึงธุรกิจทีไ่ ด้รบั อานิสงส์เชิงบวกจากนโยบายภาครัฐ โดยส่วนใหญ่บริษทั ฯ ถือครองตราสารทุนไว้เพือ่ การลงทุนในระยะยาว
ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคาตราสารทุนได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทั ฯ มีความเสีย่ งจากการถือเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึง่ ราคาจะเปลีย่ นแปลงไปตามภาวะตลาด
36.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ อาจท�ำให้เกิดความเสียหายได้ บริษทั ฯ
จัดสรรเงินลงทุนบางส่วนเป็นเงินฝากธนาคารซึง่ มีสภาพคล่องสูงส�ำรองไว้ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดให้เงินฝากครบก�ำหนดใน
แต่ละช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพันต่างๆ ที่วางไว้
และอีกส่วนหนึง่ บริษทั ฯ จัดสรรเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ซงึ่ เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด สภาพคล่องสูง และสามารถเปลีย่ นเป็นเงินสดได้สะดวก
ที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
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วันที่ครบก�ำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้
(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

141,557
101,568

42,370
15,879,939
709,178

-

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกำ�หนด

รวม

1,415,547
452,750

311,029
212,923

493
26,817,573
-

141,557
42,863
44,424,088
1,476,419

53,359

112,713

1,635,819

-

1,801,891

-

2,765,897

-

-

-

2,765,897

-

2,771,704
389,322

1,532,844
-

-

-

4,304,548
389,322

-

4,965,637
2,737,452

2,746,161
-

-

-

7,711,798
2,737,452

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม

ภายใน 1 ปี

138,824
5
-

71,677
14,166,304
840,025

-

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

ไม่มีกำ�หนด

รวม

1,502,565
256,558

210,713
217,150

29,078,827
-

138,824
71,682
44,958,409
1,313,733

17,288

22,771

-

-

40,059

-

2,781,688

-

-

-

2,781,688

-

1,768,825
393,520

995,601
-

-

-

2,764,426
393,520

-

3,603,112
2,553,721

2,028,047
-

-

-

5,631,159
2,553,721

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากเงินลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินให้กู้ยืม
หนี้สินทางการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
สินทรัพย์สัญญาประกันภัย

เบี้ยประกันภัยค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ สำ�รองค่าสินไหมทดแทน
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยต่อ
หนี้สินสัญญาประกันภัย

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย สำ�รองสินไหมทดแทน
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
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37. มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวัดมูลค่าด้วยราคาทุน แต่ต้องเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน

24,024,544

3,300,520
579,039
46,356

2,746,673

3,300,520
579,039
26,817,573

3,300,520
579,039
26,817,573

141,557
42,863

-

-

141,557
42,863

141,557
42,863

13,726,956
-

-

1,457,855
225,789

13,726,956
1,457,855
225,789

13,726,956
1,476,419
117,930

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินฝากสถาบันการเงินทีค่ รบกำ�หนดเกินกว่า 3 เดือน
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

มูลค่า
ตามบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุน

28,298,106

3,690,676
968,224
53,702

-

3,690,676
968,224
28,351,808

3,690,676
968,224
28,351,808

138,824
71,682
11,220,681
-

-

3,440,555

138,824
71,682
11,220,681
3,440,555

138,824
71,682
11,220,681
727,019

-

-

1,251,185
259,246

1,251,185
259,246

1,313,733
135,207

สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำ�หนด
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินให้กู้ยืม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

การจัดล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 5.20 และในระหว่างปี
ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และรายได้จากการลงทุนค้างรับ แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด กรณีที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ค�ำนวณ
โดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าที่ยอมรับทั่วไป เช่น วิธีอัตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยคิดลดด้วยอัตรา
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของเงินทุนตามความเหมาะสมของแต่ละหลักทรัพย์ ยกเว้นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่มิได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ค�ำนวณโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยที่ประกาศโดยผู้จัดการกองทุน
(ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้ แสดงมูลค่ายุตธิ รรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย
(ง) เงินให้สินเชื่อแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อ
ประเภทเดียวกัน
(จ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีพิจารณารายได้และข้อสมมติหลัก
ที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าว ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโต
ระยะยาวของค่าเช่า เป็นต้น
การกระทบยอดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมโดยมีล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็นระดับ 3
แสดงได้ ดังนี้

(พันบาท)

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ขายระหว่างปี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,440,555
(23,831)
(670,051)
2,746,673

38. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนของบริษัทฯ คือ การด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องและด�ำรงเงินกองทุนตาม
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

39. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการบริหารของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2563 มีจ�ำนวน 59,503.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ • เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จ�ำนวน 2,737.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อน 183.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2
จากปี 2562 จ�ำนวน 2,176.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 รายการสินทรัพย์
• หนีส้ ินตามสัญญาเช่า จ�ำนวน 778.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ที่ส�ำคัญมีดังนี้
738.7 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ซึ่งถือปฏิบัติครั้งแรก ในปี 2563
• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�ำนวน 44,424.1 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น
534.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ประกอบด้วย
เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนของเจ้าของ
อืน่ -สุทธิ 30,697.1 ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 69.1 ของเงินลงทุน ส่วนของเจ้าของของบริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2563 มีจ�ำนวน 30,343.1 ล้านบาท
ในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย-สุทธิ ลดลงจากปี 2562 จ�ำนวน 680.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.2 โดยมีรายการ
(เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนดเกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ ที่ส�ำคัญดังนี้
13,727.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.9 ของเงินลงทุน
• ทุนจดทะเบียน ออกจ�ำหน่ายและช�ำระแล้ว 1,064.7 ล้านบาท และ
ในหลักทรัพย์
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ 1,442.5 ล้านบาท ไม่เปลีย่ นแปลงจากปีกอ่ น
• สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิ 7,560.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
• ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว (ส�ำรองอืน่ ) 7,000.0 ล้านบาท ไม่เปลีย่ นแปลง
จากปีก่อน 1,907.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.8
จากปีก่อน
• เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 2,765.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
• ก�ำไรสะสมยังไม่จัดสรร 5,373.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
15.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6
1,149.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.2
• เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 1,476.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 162.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.4 ตามที่ก�ำหนดใน • องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจ�ำนวน 15,356.3
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผย
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,829.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7
ข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563
• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 614.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
คุณภาพสินทรัพย์
125.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.0
• สินทรัพย์สิทธิการใช้ 886.6 ล้านบาท ตามมาตรฐานการรายงาน ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)
ณ วันสิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ มีเบีย้ ประกันภัยค้างรับสุทธิ 2,765.9 ล้านบาท
ทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งถือปฏิบัติครั้งแรก ในปี 2563
ลดลงจากปีกอ่ น 15.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.6 โดยเบีย้ ประกันภัยค้างรับ
สามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้
หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2563 มีจ�ำนวน 29,160.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2562 จ�ำนวน 2,856.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.9 รายการ
หนี้สินที่ส�ำคัญมีดังนี้
• หนี้สินจากสัญญาประกันภัย จ�ำนวน 18,022.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 2,413.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.5
• หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จ�ำนวน 2,984.5 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีก่อน 492.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2
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(ล้านบาท)

2563
ระยะเวลาค้างรับ

ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ค้างรับไม่เกิน 30 วัน
ค้างรับ 31-60 วัน
ค้างรับ 61-90 วัน
ค้างรับ 91 วัน-1 ปี
ค้างรับเกินกว่า 1 ปี
รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ

2562

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

423.6
71.8
43.4
37.9
82.1
3.3
662.1
3.3
658.8

1,779.3
119.7
76.2
23.2
108.7
12.9
2,120.0
12.9
2,107.1

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,782.1 ล้านบาท เป็น
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน
จ�ำนวน 2,394.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.1 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระตามระยะเวลาเครดิตที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการติดตามหนี้และเพิ่มช่องทางการจัดเก็บ
เงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ท�ำให้อตั ราส่วนผลการประเมินราคาเบีย้ ประกันภัยค้างรับของบริษทั ฯ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทสี่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนดไว้

รวม
2,202.9
191.5
119.6
61.1
190.8
16.2
2,782.1
16.2
2,765.9

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ
นายหน้า
ประกันภัย

782.1
70.8
43.9
15.1
95.0
26.3
1,033.2
26.3
1,006.9

1,406.7
125.1
91.6
34.1
117.3
15.9
1,790.7
15.9
1,774.8

รวม
2,188.8
195.9
135.5
49.2
212.3
42.2
2,823.9
42.2
2,781.7

ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างด�ำเนินการทางกฎหมาย บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญตามประกาศเรื่องนโยบายการตั้งหนี้สูญของบริษัทฯ ซึ่ง
จ�ำนวนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้คิดว่าเพียงพอกับจ�ำนวนเงินที่มี
ความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
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นโยบายในการก�ำหนดระยะเวลา Credit Term กับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภทธุรกิจ

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลา ดังนี้
1. กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง

ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย
Non-Motor ประกันภัยในนาม

หน่วยธุรกิจ

ทุกช่องทาง

Motor ประกันภัยในนาม

บุคคล

นิติบุคคล

บุคคล

นิติบุคคล

ไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

ไม่เกิน 30 วัน
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

ไม่เกิน
วันเริ่มคุ้มครอง

ไม่เกิน 15 วัน
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

2. กรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผ่านคู่ค้า

ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย
Motor ประกันภัยในนาม
คู่ค้า

- ตัวแทน/นายหน้า
- นายหน้านิติบุคคล
- สถาบันการเงิน

Non-Motor

ไม่เกิน 60 วัน

บุคคล

นิติบุคคล

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 16-31

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 16-31

ไม่เกิน
สิ้นเดือนเดียวกัน

ไม่เกิน
วันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป

ไม่เกิน
วันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป

ไม่เกิน
สิ้นเดือนถัดไป

อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ Credit Term โดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถัวเฉลี่ย (วัน)

- Non-Motor
- Motor

47
33

50
34

50
35

11.9
9.9

14.8
10.2

16.0
11.6

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (%)

- Non-Motor
- Motor
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ปี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถัวเฉลี่ย ของ
การประกันภัย Non-Motor และการประกันภัย Motor เท่ากับ 47 วัน
และ 33 วัน ตามล�ำดับ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ
เบีย้ ประกันภัยดีขนึ้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น และคงอยูใ่ นเกณฑ์ตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเบีย้ ประกันภัยค้างรับ ปี 2563
ของการประกันภัย Non-Motor และการประกันภัย Motor อยูท่ รี่ อ้ ยละ
11.9 และ 9.9 ตามล�ำดับ

เงินให้กู้ยืม

ณ สิน้ ปี 2563 บริษทั ฯ มีเงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิรวม 1,476.4
ล้านบาท ซึง่ แสดงตามวิธรี าคาทุนตัดจ�ำหน่าย และหักค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตามทีก่ �ำหนดในแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชี
เรือ่ ง เครือ่ งมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
เพิ่มขึ้นจากวันที่ 1 มกราคม 2563 จ�ำนวน 201.3 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.8 ทัง้ นีเ้ ป็นการให้กยู้ มื ซึง่ มีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็น
ประกัน หรือมีบคุ คลค�ำ้ ประกัน เงินให้กยู้ มื และดอกเบีย้ ค้างรับดังกล่าว
ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเพื่อที่อยู่อาศัย จ�ำนวน
190.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.9 ส�ำหรับเงินให้กู้ยืมและ
ดอกเบีย้ ค้างรับเพือ่ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอืน่ จ�ำนวน
1,286.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.1

แม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมจะได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีมาตรการบรรเทา
ภาระทางการเงินของผู้เอาประกันภัย โดยอนุโลมผ่อนผันการช�ำระ
เบีย้ ประกันภัยผ่านบัตรเครดิตเป็นงวดๆ ได้ตามความเหมาะสม ตัง้ แต่
2-6 เดือน รวมถึงในปี 2563 มีการรับประกันภัยโควิด-19 ผ่านช่องทาง
Telemarketing ซึ่งลูกค้าสามารถช�ำระเบี้ยประกันภัยได้ทันทีเมื่อซื้อ ในการลงทุนให้กู้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�ำนองเป็นประกันนั้น การ
ประกันภัย ซึ่งส่งผลดีต่อระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของ ประเมินมูลค่าหลักประกัน การก�ำหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสัญญา
บริษัทฯ
เงือ่ นไขการผ่อนช�ำระดอกเบีย้ และการคืนเงินต้นจะเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือหลักทรัพย์
ทีล่ กู หนีน้ �ำมาจดทะเบียนจ�ำนองเพือ่ คำ�้ ประกันเงินกูน้ นั้ มีมลู ค่าเพียงพอ
ที่บริษัทฯ จะได้รับช�ำระหนี้โดยสิ้นเชิง
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามการวิเคราะห์ล�ำดับชั้นความเสี่ยง
ด้านเครดิตได้ดังนี้
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2563
การจัดชั้น

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ

เงินต้น
ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน

อื่นๆ

1 มกราคม 2563
รวม

เงินต้น
ทรัพย์สินจำ�นอง
เป็นประกัน

อื่นๆ

รวม

1,344.4

8.3

1,352.7

1,151.9

8.3

1,160.2

17.9
155.1
1,517.4
(49.3)
1,468.1

8.3
8.3

17.9
155.1
1,525.7
(49.3)
1,476.4

1.6
156.8
1,310.3
(43.5)
1,266.8

8.3
8.3

1.6
156.8
1,318.6
(43.5)
1,275.1
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เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ในปี 2563 ภาวะเศรษฐกิจโลกได้รบั ผลกระทบรุนแรงภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 สร้างความกังวลให้กับตลาดเงิน
และตลาดทุนทั่วโลก อัตราการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ การผลิต
และการค้าที่หดตัวลงในหลายประเทศ รวมถึงอัตราการว่างงาน
ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ท�ำให้รัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลกต้องใช้มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 ปัจจุบัน
หลายประเทศทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดที่มากขึ้น ท�ำให้ภาพรวม
เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2563 ในช่วงต้นปี เกิดการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19 จึงท�ำให้กจิ กรรมทางเศรษฐกิจหลายประเภทต้อง
หยุดชะงักลงจากมาตรการของภาครัฐ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
ที่ถูกจ�ำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ อุปสงค์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศซบเซาจากการชะงักงันของเศรษฐกิจทั่วโลก การจ้างงาน
และรายได้ของครัวเรือนได้รับผลกระทบรุนแรงจากเศรษฐกิจที่หดตัว
ส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนของภาคเอกชน
ในประเทศลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ภาครัฐได้มีนโยบายต่างๆ
เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงนโยบายทางการเงินที่
ผ่อนคลายลง โดยช่วงต้นปีคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)
ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้ง และคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ให้อยูใ่ นระดับตำ�่ เพือ่ ให้เศรษฐกิจมีสภาพคล่องและสนับสนุนการฟืน้ ตัว
ของเศรษฐกิจหลังการระบาดคลีค่ ลาย ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในครึง่ ปีหลัง
สามารถฟื้นตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตามภายหลังการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ หลายภาคธุรกิจเริม่ ได้รบั ผลกระทบ
ท�ำให้ความสามารถในการรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจลดลง
บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนลดลงจากปีก่อน โดยมีรายได้
ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,127.2 ล้านบาท ลดลง 99.3 ล้านบาท
หรือร้อยละ 8.1 ก�ำไรจากเงินลงทุนเท่ากับ 185.2 ล้านบาท ลดลง 95.9
ล้านบาท หรือร้อยละ 34.1 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,360.6 ล้านบาท
ลดลง 264.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 ซึ่งเมื่อรวมกับผลก�ำไรจากการ
รับประกันภัย ท�ำให้บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิในปี 2563 เป็นจ�ำนวน 2,705.6
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 254.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4

นอกจากนี้ ก ารลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ มี มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น
ในหลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ที่บ่งชี้โดยองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินปี 2563 ซึ่งเป็นรายการ
แสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได้ เป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับ 15,356.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
จ�ำนวน 1,829.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.7 ทั้งนี้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่
1,449.35 จุด ลดลงจากปี 2562 ซึง่ ปิดที่ 1,579.84 จุด ลดลง 130.49 จุด
หรือร้อยละ 8.3
เมื่อจ�ำแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ทสี่ �ำคัญได้แก่ เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบก�ำหนดทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน) ราคาทุนเท่ากับ 13,729.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 13,727.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ราคาทุน
เท่ากับ 3,252.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 3,300.5
ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ราคาทุนเท่ากับ 630.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า
ยุติธรรมเท่ากับ 579.0 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ราคาทุนเท่ากับ 6,083.7 ล้านบาท
หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัด
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ราคาทุน-สุทธิเท่ากับ
6,018.6 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 25,113.0 ล้านบาท
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นตามราคาทุนมูลค่าเท่ากับ 1,652.3 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรม
เท่ากับ 1,704.6 ล้านบาท จ�ำแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
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สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 141.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 โดยมี
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
(ล้านบาท)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

2563

2562

1,619.6
(69.9)
(1,547.0)
2.7

1,314.4
(133.9)
(1,461.3)
(280.8)

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 1,619.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการทีส่ �ำคัญ คือ เบีย้ ประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง
รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล
• เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 69.9 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
• เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�ำนวน 1,547.0 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลจ�ำนวน 1,486.7 ล้านบาท และ
ช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 60.3 ล้านบาท
สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทฯ มีหนี้สิน 29,160.7 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ
30,343.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt
to Equity Ratio) เท่ากับ 1.0 เท่า โดยหนีส้ นิ รวมเพิม่ ขึน้ 2,856.7 ล้านบาท
หรือเปลีย่ นแปลงร้อยละ 10.9 จากปีกอ่ นหน้า เนือ่ งมาจากรายการหนีส้ นิ
จากสัญญาประกันภัย เจ้าหนีบ้ ริษทั ประกันภัยต่อ และหนีส้ นิ ตามสัญญา
เช่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ส่วนของเจ้าของลดลงจากปีก่อนหน้า 680.0 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.2 จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ซึ่งคือ
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2563 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงทุน ลดลง 1,829.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.7 อย่างไรก็ตามก�ำไรสะสม
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส�ำนักงาน ให้มี ที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 1,149.6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.2
รูปแบบทีท่ นั สมัยและเพือ่ ประสิทธิภาพในการบริการแก่ลกู ค้ามากยิง่ ขึน้
นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบุ
ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์นั้น จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่
เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด

อนึง่ เงินจ่ายลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิในงบกระแสเงินสด
ปี 2563 มีจ�ำนวน 50.1 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ�ำนวน 19.8
ล้านบาท
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
2563

2562

2561

(เท่า)
(เท่า)
(วัน)

0.86
8.24
43.69

0.79
7.66
47.00

0.61
6.79
53.04

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(%)
(%)

99.76
56.40
12.75
31.14
3.25
0.48
16.55
8.82

109.56
54.07
8.06
37.12
3.59
0.44
16.50
7.44

105.64
49.42
12.32
37.59
2.85
0.34
18.91
6.87

(%)
(เท่า)
(ครั้ง)

5.50
13.11
0.28

4.72
16.13
0.25

4.61
11.88
0.21

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)
(%)

0.96
0.59
2.05
3.93
0.51
0.34
17.33
59.03

0.85
0.50
2.15
5.51
0.54
0.32
17.41
60.82

0.74
0.42
2.92
5.43
0.58
0.24
13.71
61.92

(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

10.00
284.99
25.41
15.00

10.00
291.38
23.02
14.00

10.00
327.56
22.61
14.00

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

8.80
62.27
(16.25)
15.22
50.74
10.37
3.80

21.26
(20.87)
23.29
0.02
(11.58)
1.85
(5.43)

8.69
5.07
(3.53)
0.83
5.38
0.15
0.86

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ
ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ
อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Policy Liability to Capital Fund
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนเงินสำ�รองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนเงินสำ�รองต่อสินทรัพย์
อัตราการจ่ายเงินปันผล
ต่อหุ้น

ราคาตรา
มูลค่าหุ้นตามบัญชี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
เงินปันผล
อัตราการเจริญเติบโต

เบี้ยประกันภัยรับ
กำ�ไรจากการรับประกันภัย
กำ�ไรจากการลงทุน
กำ�ไรก่อนหักภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
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รายการระหว่างกัน
ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ มีบางรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ เกีย่ วข้องกันโดย
การถือหุ้น หรือการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน
โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กันนัน้ บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงเนือ้ หาของความสัมพันธ์ทแี่ ท้จริงมากกว่าทีเ่ ป็น
ไปตามรูปแบบทางกฎหมายหรือสัญญาที่ก�ำหนดให้เป็น รายการ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด
นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินปี 2563 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15 และ
ข้อที่ 33 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส�ำหรับรายการธุรกิจและ
ยอดคงเหลือที่มีสาระส�ำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้
(ล้านบาท)

รายการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

กิจการที่เกี่ยวข้อง

2563

2562

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 15

-

268.9

246.4

เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นทุน
ในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์-หุ้นทุน
นอกตลาดหลักทรัพย์
เบี้ยประกันภัยรับ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33

-

20,165.1

23,257.8

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 33

-

-

600.3

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

327.9

311.2

เบี้ยประกันภัยค้างรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

6.5

17.8

ดอกเบี้ยรับ *

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

68.4

67.1

เงินปันผลรับ

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

221.6

221.6

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)

8,388.8

5,559.2

การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน
การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

* ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด
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ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว้ เป็นไปตามความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น เพื่อช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงาน ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของ
ของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�ำหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งด�ำเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และ
โดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ ยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของ
ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน
ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เป็นส�ำคัญ

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในหลายระดับตามลักษณะของรายการ
มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ
นโยบายในการด�ำเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ด�ำเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป
เพือ่ มิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�ำหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไข
ทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษทั ฯ มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
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โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการ
กำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ชัย โสภณพนิช

เลขานุการบริษัท
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ประธานคณะผู้บริหาร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
สำ�นักการลงทุน
เอกมล อังค์วัฒนะ

สำ�นักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

ดร.อภิสทิ ธิ์ อนันตนาถรัตน

สำ�นักกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
อุมาพร หวลบุตตา

คณะผู้บริหาร

สำ�นักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (รักษาการ)

สำ�นักเลขานุการบริษัท
เอนก คีรีเสถียร
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ชวาล โสภณพนิช

ธุรกิจนายหน้า
ลสา โสภณพนิช

ธุรกิจสถาบันการเงิน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ธุรกิจตัวแทน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ยิ่งยศ แสงชัย

สำ�นักบริหารแบรนด์องค์กร
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

สำ�นักบริหารอาคาร
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ส่วนบริหารความเสีย่ งองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ปิติพงษ์ ชาวชายโขง

ฝ่ายสินไหมทดแทน
สราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ฝ่ายกฎหมาย
เอนก คีรีเสถียร (รักษาการ)

สำ�นักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ
สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

สำ�นักประธานกรรมการ

- ส่วนวางแผนองค์กร
- ส่วนสถิตแิ ละบริหารข้อมูล
- ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ส่วนออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
- ส่วนบริการลูกค้าและ
บริการกรมธรรม์
ณ วันที่ 15 มกราคม 2564
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โครงสร้างการจัดการ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงาน
ตรงต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อี ก 6 คณะ ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
2. คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งรายงานตรงต่อ
คณะผู้บริหารอีก 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
อย่ า งยั่ ง ยื น คณะกรรมการประกั น ภั ย และสิ น ไหมทดแทน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหาร
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ ง
ร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และ
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดโดยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�ำนาจและ
สามารถก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น
12 ท่าน ประกอบด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 1 ท่าน
2. กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร จ�ำนวน 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ
9 ท่าน คิดเป็นจ�ำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ

รายชือ่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2563 ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่
เชิญประชุม
1
2
3
4

รายชื่อ-ตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2563
(บาท) ****

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่

5/5

-

-

-

930,000

5/5
5/5
-

-

-

1/1

1,860,000
930,000
100,000

2. กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายชัย โสภณพนิช
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

ประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล

4. นายซาโตรุ โอกุระ

กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)

2/2

-

-

-

500,000

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5
-

6/6
6/6
6/6

-

-

930,000
390,000
930,000
390,000
930,000
390,000

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*

5. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
6. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
7. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
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การเข้าร่วมประชุม/จำ�นวนครั้งที่
เชิญประชุม
1
2
3
4

รายชื่อ-ตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
ประจำ�ปี 2563
(บาท) ****

2.2 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา**

8. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
9. นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
10. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระ
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา

5/5
5/5
5/5
-

-

2/2
2/2
2/2

-

930,000
90,000
930,000
90,000
930,000
90,000

5/5
-

-

2/2

1/1
-

930,000
100,000
90,000

5/5
1/1

-

-

1/1
-

930,000
100,000
180,000

5
ครั้ง

6
ครั้ง

2
ครั้ง

1
ครั้ง

13,670,000

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล***

11. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์

12. นางณินทิรา โสภณพนิช
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ

กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
กรรมการอิสระ
และกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

รวม

หมายเหตุ: การเข้าร่วมประชุม/จ�ำนวนครั้งที่เชิญประชุม
1 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจ�ำนวนรวม 6 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุม
		 คณะกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�ำนวน 2 ครั้ง
3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
*		 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี มีผล
			 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
			 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน
			 ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
			 ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท�ำงานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏ
			 อยู่ในประวัติของกรรมการ
**		 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง
			 คราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 และครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2565
*** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
			 มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
**** ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ไว้เป็นจ�ำนวน
			 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

การคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�ำกับดูแลการบริหารงาน
การกระท�ำคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�ำไปปฏิบัติ รวมถึง
ของบริษทั ฯ เพือ่ มัน่ ใจว่าฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามนโยบาย
การทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการปฏิบตั เิ พือ่ น�ำมา
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ เป้าหมายของการด�ำเนินงานทีน่ �ำเสนอ และมุง่ มัน่ ในการ
พิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจ�ำทุกปี
สร้างผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี 2.3 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทน
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค�ำนึงถึงความมั่นคง
ในระยะยาวของบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.4 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการ
1.1 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและก�ำหนดขอบเขต
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสนับสนุนการ
และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5 ก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีโครงสร้างองค์กร และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
กับคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
2.6 ก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ ง การควบคุมภายใน
1.2 พิจารณามอบอ�ำนาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร
และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานธุรกิจ 2.7 ก�ำกับดูแลให้ผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จัดท�ำรายงาน (Management
ปกติได้อย่างรวดเร็ว
Letter) และข้อคิดเห็นจากผูบ้ ริหารระดับสูงเสนอต่อคณะกรรมการ
1.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท และ
บริษทั ฯ รวมถึงจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการ
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
ตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่าย
1.4 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ที่เกิน
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน
2.8 ก�ำกั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
1.5 พิจารณาการเข้าท�ำรายการกับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ กีย่ วข้องกับ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะผูบ้ ริหารและผูอ้ �ำนวยการใหญ่
กรรมการของบริษทั ฯ หรือเข้าข่ายรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน/การได้มา
เป็นประจ�ำทุกปี รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หรือจ�ำหน่ายไป
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
1.6 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลที่มี 2.9 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก�ำกับดูแล
ความเป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึง
กิจการที่ดีต่อสาธารณะ
ก�ำหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม 2.10 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�ำรายงานทางการเงิน
ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ทีถ่ กู ต้อง น่าเชือ่ ถือ และเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง
1.7 ด�ำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
เพียงพอ ทันเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก�ำกับตามกฎหมาย
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
2.11 ก�ำกับดูแลให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ
2.1 พิจารณาก�ำหนดและอนุมัติทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหาร 2.12 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับ
ความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง
การด�ำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะเงิน
ที่ยอมรับได้ที่น�ำเสนอโดยฝ่ายบริหาร และก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ
กองทุนอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้
ค�ำนึงถึงการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและหลีกเลีย่ งการ รับความเสีย่ ง
ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง
ทีเ่ กินกว่าระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ รวมถึงติดตามการด�ำเนินงาน 2.13 ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และ
ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และนโยบายที่ก�ำหนด
มีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอ�ำนาจ หน้าที่ และ
2.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ กรอบการบริหาร
ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
ความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหาร 2.14 ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ความเสีย่ งแบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คง
โดยจัดให้บริษทั ฯ มีขนั้ ตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายและ
ทางการเงินของบริษทั ฯ นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน นโยบาย
ชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอย่างชัดเจน ไม่กอ่ ให้เกิด
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอืน่ กรอบการบริหารการประกัน
ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
ภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายต่อต้าน
158

2.15 ดู แ ลให้ มี ก ระบวนการสรรหาและแผนการสื บ ทอดต�ำแหน่ ง
ของกรรมการ และผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะผู้บริหาร และ
ผูอ้ �ำนวยการใหญ่ เพือ่ เป็นหัวหน้าคณะผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2.16 จัดให้มีช่องทางส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์มายังบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาด�ำเนินการตามกระบวนการ
ที่ก�ำหนดต่อไป
2.17 ก�ำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และความเสี่ ย งจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์
2.18 ก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับดูแล
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
2.19 ด�ำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการทีม่ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ คือ กรรมการบริษทั ฯ 2 ใน
จ�ำนวน 3 คน ได้แก่นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
หรือ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา
ส�ำคัญของบริษัทฯ

2. คณะผู้บริหาร

คณะผูบ้ ริหาร ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั
การแต่งตัง้ จากประธานคณะผูบ้ ริหาร โดยคณะผูบ้ ริหารได้รบั มอบอ�ำนาจ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนบริษัทฯ
ในการปฏิบัติภารกิจประจ�ำวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อความคล่องตัวในการด�ำเนินกิจการงานใดๆ
ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ แต่ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจของ
คณะผูบ้ ริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�ำได้หากผูบ้ ริหารมีสว่ นได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ

ส�ำหรับการด�ำเนินการใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งภายในของบริษทั ฯ ได้แก่
การออกหนังสือเวียนการก�ำหนดกฎ ระเบียบ ค�ำสัง่ และประกาศอืน่ ใด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือผู้อ�ำนวยการใหญ่จะเป็นผู้มีอ�ำนาจ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย ลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบ
4 ครั้งต่อปี เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและ ธุรกิจประกันภัย และให้ค�ำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ
จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม
รายชื่อคณะผู้บริหาร
พิเศษเพิ่มได้ตามความจ�ำเป็น
2. หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่งให้ ค�ำว่า “คณะผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ” ตามนิยามในประกาศของส�ำนักงาน
กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นับ
ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ รวมถึงผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา
อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหาร
โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท
3. ในการประชุม ประธานทีป่ ระชุมมีหน้าทีจ่ ดั สรรเวลาในการน�ำเสนอ ของบริษัทฯ หมายถึง ประธานคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
สารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส และสนับสนุนให้ ของบริษทั ฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) รวมจ�ำนวน 12 ท่าน ดังรายนาม
ต่อไปนี้
กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่
4. ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา
รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหาร
ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว
5. กรรมการสามารถขอค�ำชี้แจงหรือขอตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
เรือ่ งทีพ่ จิ ารณาเพิม่ เติมได้จากประธานคณะผูบ้ ริหารหรือเลขานุการ 		
2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัทได้
6. คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท
สามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการ 		
บริษทั เป็นผูอ้ �ำนวยความสะดวก เมือ่ ได้รบั การร้องขอจากกรรมการ 4. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
5. นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร
6. นายชวาล โสภณพนิช
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
		
(แต่งตัง้ มีผลเมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2563)
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7. นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อ�ำนวยการ
8. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ ผู้อ�ำนวยการ
9. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อ�ำนวยการ
10. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อ�ำนวยการ
11. นายยิ่งยศ แสงชัย
ผู้อ�ำนวยการ
12. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผู้อ�ำนวยการ
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)
			

11. รับผิดชอบและท�ำให้มั่นใจว่า การรายงานการบริหารความเสี่ยง
แบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คงทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง แม่นย�ำ ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการด�ำเนิน
ธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปี น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณา
2. รับผิดชอบด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายในการ
ด�ำเนินธุรกิจ กรอบการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้อง
ค�ำนึงถึงการสร้างมูลค่าในระยะยาวและการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
3. พิจารณากลั่นกรองการจัดหาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สินที่ส�ำคัญของ
บริษัทฯ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
4. ส่งเสริม สนับสนุน และด�ำเนินการให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งและระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิท ธิภาพ
รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม
5. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา
6. รายงานข้ อ มู ล ที่ส�ำคัญ เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท ฯ
ระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถก�ำกับดูแลและติดตาม
ผลการด�ำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ก�ำหนดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อเอื้อต่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง และการก�ำกับ ควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ส่งเสริมให้บริษทั ฯ มีวฒั นธรรมการบริหารความเสีย่ ง โดยดูแลและ
ควบคุมความเสีย่ งของบริษทั ฯ ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้
(Risk Appetite) รวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน
เกีย่ วกับกรอบการบริหารความเสีย่ งและนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกปี
โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนด และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
10. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่
เต็มเวลาที่องค์กรอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ปัจจุบันด�ำรง
ต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
เพือ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ล ประสานงาน และอ�ำนวยความสะดวกในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะ
กรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและมีความรูค้ วามสามารถทีจ่ ะท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั และ
ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละขอบเขตอ�ำนาจ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ
หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ
2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย
อยู่ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ไม่กระท�ำการใดๆ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชือ่ เสียง และภาพลักษณ์
ของบริษัทฯ
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
กับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบ และติดตาม
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ รวมถึงรายงาน
การเปลี่ยนแปลงในข้อก�ำหนดกฎหมายที่มีนัยส�ำคัญแก่กรรมการ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
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3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ รวมทัง้ ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
4. จัดท�ำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
รายงานการประชุม
5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร พร้อมทัง้ จัดท�ำส�ำเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับจากวันที่ได้
รับรายงาน

6. ดู แ ลให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้ อ มู ล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่
รับผิดชอบต่อหน่วยงานทีก่ �ำกับบริษทั ฯ ตามระเบียบและข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานทางการ
7. ติ ด ต่ อ และสื่ อ สารกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั่ ว ไปให้ ไ ด้ รั บ ทราบสิ ท ธิ ต ่ า งๆ
ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศ
ก�ำหนด

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ โดยจ�ำนวนเงินจ่ายได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563

บริษทั ฯ ได้จา่ ยค่าตอบแทนรวมเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 13,670,000 บาท
ทัง้ นี้ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบตั หิ น้าที่
อย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ตามที่กำ�หนด
(บาท/คน/ครั้ง)
อัตราเดิม
อัตราใหม่
360,000
500,000
180,000
250,000
90,000
100,000
90,000
100,000
90,000
100,000

คณะกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการธรรมาภิบาล

หมายเหตุ: ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือที่มีขนาดและผลประกอบการใกล้เคียงกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นพิจารณา
ค่าตอบแทนในอัตราใหม่ ทั้งนี้ ได้ผ่านการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (วันที่ 26 มิถุนายน 2563)

(ข) บริษทั ฯ มีกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ�ำนวนรวม 12 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
76,093,150 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินเดือน
ค่ารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทน
แปรผันตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ โบนัส ทั้งนี้ ในจ�ำนวนผู้บริหาร
จ�ำนวน 12 ราย นั้นประกอบด้วย กรรมการบริหารจ�ำนวน 1 ราย
โดยค่าตอบแทนดังกล่าวของกรรมการบริหารและผู้บริหารไม่เกิน
วงเงินทีค่ ณะกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ิ ซึง่ ได้พจิ ารณาจากการ
ประเมินผลงานของผู้บริหาร และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ มี
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การเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย
ผลก�ำไรของบริษทั ฯ การเติบโตของสินทรัพย์ของบริษทั ฯ เปรียบเทียบ
กับผลประกอบการของธุรกิจในกลุ่มประกันภัยภายในประเทศ
ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด�ำเนินงาน และการพัฒนาพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ส�ำหรับ
ค่าตอบแทนของกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร (CEO)
ในระยะสัน้ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าโทรศัพท์ เงินสมทบประกันสังคม
และโบนัส ส�ำหรับค่าตอบแทนระยะยาวประกอบด้วย เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2563 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนอืน่ ๆ ซึง่ เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน
และสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารน�ำพาองค์กรให้ด�ำเนินงาน (ตามข้อ 4.1 ข.) และค่าตอบแทนอื่น (ตามข้อ 4.2) เป็นจ�ำนวนเงิน
ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถแข่งขันได้ ทัง้ สิน้ 81,249,870 บาท
ภายในอุตสาหกรรม โดยมีค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยเกษียณอายุ ให้กับกรรมการบริหารและ
ผู้บริหาร เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 5,156,720 บาท

5. บุคลากร
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

บริษทั ฯ มีพนักงานทัง้ หมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 1,592 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ�ำนวน 1,179 คน และ
สายงานสนับสนุน จ�ำนวน 413 คน
จ�ำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้
จำ�นวนพนักงาน (คน)

สายงานหลัก

ธุรกิจตัวแทน
ธุรกิจนายหน้า
ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
สำ�นักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ
สำ�นักประเมินความเสี่ยงภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน
ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์

81
85
82
89
76
305
12
21
63
365

รวม

1,179

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส
เงินสมทบประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ ค่ารถยนต์ เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยปลดเกษียณ จ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
1,335,378,285 บาท โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณา
จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก�ำไรของ
บริ ษั ท ฯ ภาวะเศรษฐกิ จ ค่ า ครองชี พ และการประเมิ น ผลงาน
ของพนักงานรายบุคคลซึ่งก�ำหนดให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็นไป
อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษทั ฯ โดยผ่านเครือ่ งมือการวัดผลงาน
คือ Performance Fact Sheet อันประกอบด้วย การวัดงานหลักตาม
เป้าหมายที่ก�ำหนด (Key Performance Indicator: KPIs) งานโครงการ
(Project) และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)

เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
จ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงาน

-ไม่มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร
ที่ไม่ใช่เพียงการอบรม/สัมมนาให้กับพนักงานเท่านั้น แต่ทางบริษัทฯ
ยังสนับสนุนให้มีการด�ำเนินการบริหารจัดการพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดท�ำแนวทางทีส่ นับสนุนการเรียนรูข้ องพนักงาน
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ความสามารถ และ
มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งในปัจจุบันเมื่อโลกต้องเผชิญกับวิกฤตการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งน�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โดยมีปจั จัยรอบด้านผลักดัน และเป็นตัวกระตุน้ ให้แต่ละองค์กร
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ต้องเร่งปรับตัว การพัฒนาบุคลากรท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
ที่กดดันนี้ บริษัทฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ส�ำหรับการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เพิม่ ขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้ด�ำเนินการตามแผนการ
ฝึกอบรมตามความจ�ำเป็นของต�ำแหน่งงาน (Training Needs by
Position) ของพนักงานในทุกต�ำแหน่ง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมี
ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ �ำเป็นในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีความสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาและบริษัทฯ
พนักงานได้ทราบถึงความจ�ำเป็นในการฝึกอบรมพัฒนาของตนเอง และ
ขอบเขตหัวข้อการฝึกอบรมในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงาน
อย่างชัดเจนและถูกต้อง ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจและพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานเพื่อการเติบโตก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้
ความส�ำคัญในการพัฒนาบุคลากร ทัง้ รูปแบบ Hard Skills และ Soft Skills
ครอบคลุมและสอดคล้องกับ Competency หลักขององค์กร ทัง้ ในด้าน
General Competency, Functional Competency และ Managerial
Competency ซึ่งบริษัทฯได้จัดสรรให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ
วิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้พนักงานได้น�ำ
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ โดยมีแนวทางการพัฒนาแบบ
70:20:10 กล่าวคือ มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงานที่ท�ำ
(On-the-job Experience) 70% เรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ ไม่วา่ จะเป็นพีเ่ ลีย้ งหรือ
หัวหน้างาน (Mentoring/Coaching) 20% และเรียนรูจ้ ากการฝึกอบรม
(Training) 10% ส�ำหรับการเรียนรู้จากการฝึกอบรม ได้มีการปรับปรุง
ให้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมากขึ้น (On-the-job Training
Program) ซึ่งเน้นให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาทีเ่ รียนรูจ้ ริง และส่งเสริมให้พนักงาน เรียนรู้ พัฒนา และปรับตัว
ได้เร็ว โดยมีการจัดหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการสร้างการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ให้พนักงานสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง และ
มีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่
การอบรมเฉพาะทักษะความรู้เท่านั้น ยังมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่เหมาะสม มีความทันสมัย ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี อุปกรณ์ วิธีการ
และทัศนคติของพนักงานในการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้
ในองค์กร ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ e-Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่
ไม่ยึดติดกับเวลาและสถานที่ โดยมีการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์
การเรียนการสอนออนไลน์ และการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
เป็นต้น โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีโครงการส่งเสริมให้พนักงาน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อันเป็นโครงการน�ำร่องให้พนักงานสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากการเข้าฟังบรรยายใน
ห้องเรียน เช่น วิธีการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่าน
หลักสูตรด้วยวิดีโอคลิปต่างๆ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

ที่เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาตรฐานในเวลาที่สะดวก การเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงคลังเอกสารและสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ส�ำหรับดาวน์โหลด
ออกมาอ่านทบทวน หรือวิธีการเรียนรู้แบบเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม
ที่ เ น้ น การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นประสบการณ์ ข องผู ้ อื่ น มี ก ารแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เป็นต้น
ส�ำหรับการจัดอบรมในปี 2563 แบ่งหมวดได้ดังนี้
1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ
พนักงานทุกระดับตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่จะได้รับความรู้และทักษะ
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐานหลักและจ�ำเป็นส�ำหรับการปฏิบตั งิ าน อาทิ ความรูใ้ นธุรกิจ
ประกั น ภั ย ความรู ้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ ความรู ้ ใ นการเพิ่ ม และ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้และทักษะที่จ�ำเป็น
ในการเสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู่ต�ำแหน่งงานที่สูงขึ้นไป
ซึ่ ง ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมภายในบริ ษั ท ฯ
จ�ำนวน 69 หลักสูตร
• หลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ
ให้มีความสอดคล้องกับการน�ำไปใช้ได้จริง เน้นให้พนักงานระดับ
เจ้าหน้าที่ถึงระดับผู้บริหารในสายงานรับประกันภัยได้รับความรู้
ด้านการประกันภัย โดยวิทยากรพิเศษจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
บริษัทฯ เพื่อจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในบริษัทให้คงอยู่และ
ขยายไปยังพนักงานผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงอันจะช่วยสร้างความ
ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป
• หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการท�ำงาน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการจัดหลักสูตรที่มีการผสมผสานการเรียนรู้
โดยได้มีการค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมส�ำหรับบุคลากร
และหน่วยงาน เพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะและสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงท�ำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท�ำงาน
มากขึ้น การฝึกอบรมจะเป็นการช่วยพนักงานให้มีทักษะอย่าง
เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาทักษะ
ความสามารถให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานในอนาคต
• หลั ก สู ต รการพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ
จัดให้กบั ผูบ้ ริหารระดับต้น ส�ำหรับต�ำแหน่ง Specialist และผูจ้ ดั การ
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานพั ฒ นาทั ก ษะเชิ ง พฤติ ก รรมตามสมรรถนะ
(Competency) โดยสามารถแสดงออกถึงลักษณะพฤติกรรมตาม
สมรรถนะได้อย่างเห็นผลส�ำเร็จผ่านการใช้ความสามารถในการ
ท�ำงานได้จริง ตลอดทั้งเสริมสร้างความพร้อมที่ดีที่สุด เพื่อเติบโต
ต่อไปในฐานะผูบ้ ริหารต้นแบบขององค์กร และก่อให้เกิดการท�ำงาน
ทีต่ อบสนองวิสยั ทัศน์และความคาดหวังขององค์กร ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญ
ในการสร้างความส�ำเร็จร่วมกับองค์กรอย่างยั่งยืน
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• หลักสูตรการเรียนรูแ้ บบ e-Learning ทีม่ กี ารจัดให้พนักงานได้อบรม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการจัดขึ้นทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ
หลักสูตรระบบบริหารคุณภาพ (ISO) หลักสูตรการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักสูตรการสร้าง
ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security
Awareness) ซึง่ จัดให้กบั พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานเกิดการเรียนรู้แบบ Self-Learning และมี
ทักษะ Self-Management ตามแนวคิด “BKI ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต”
2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ
เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรม
ด้านการประกันภัย และการพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆ ที่จ�ำเป็น
กับสถาบันภายนอก อันจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และมุมมองใหม่ๆ
ให้กับพนักงานอีกด้วย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดส่งพนักงาน
ไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอกบริษัทฯ จ�ำนวน 146 หลักสูตร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ขององค์กร โดย
จัดให้มกี ารแชร์ความรูด้ า้ นประกันภัยแต่ละด้านจากผูเ้ ชีย่ วชาญภายใน
องค์กรเอง และได้ด�ำเนินการจัดการองค์ความรู้ที่ส�ำคัญที่อยู่ภายใน
แต่ละหน่วยงานด้วย เริ่มตั้งแต่การระบุความรู้ที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ โดย
ได้จัดท�ำแบบก�ำหนด Key Organization Knowledge เพื่อให้ทราบถึง
องค์ความรู้ที่จ�ำเป็นและส�ำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อความส�ำเร็จในงาน
ความรู้นั้นๆ อยู่ที่ไหน และถูกจัดเก็บอย่างไร หลังจากนั้นจึงมีการ
บริหารจัดการความรู้โดยการแบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน
ส�ำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ จ�ำนวนกว่า 6 ล้านบาท โดยมีจ�ำนวน
ชั่วโมงอบรมกว่า 3 วันต่อคน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงานเป็นบุคลากรคุณภาพ เป็นผูม้ ี
ความรูแ้ ละทักษะทีเ่ หมาะสมในการปฏิบตั งิ านและรองรับการเปลีย่ นแปลง
ทีจ่ ะมีขนึ้ ในอนาคตต่อไป

เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ ยังคง
จัดให้มีโครงการพัฒนาผู้บริหารสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เข้าร่วม
โครงการจะได้รับการพัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้านที่จ�ำเป็นส�ำหรับการ
ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสาขา อีกทั้งยังได้ฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สาขา
ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมและประสบการณ์ที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริง
ในอนาคต และยังคงมีการจัดให้มกี ารเรียนรูโ้ ดยเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้มกี ารหมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีง่ าน (Job Rotation) และการโอนย้าย
หน้าที่งาน (Job Transfer) เพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้งานใหม่ๆ
และพัฒนาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย
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โครงสร้างการถือหุ้น
การกระจายการถือหุ้น

ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 มีรายละเอียดดังนี้
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว: 1,064,700,000 บาท			
ประเภทของหุ้น: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
จำ�นวนหุ้นที่ถือ

1 - 10,000
10,001 - 50,000
50,001 - 150,000
150,001 ขึ้นไป

สัญชาติผู้ถือหุ้น

สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว

จำ�นวนรายที่ถือ

%

2,434
407
145
100
3,086
ผู้ถือหุ้น (%)

จำ�นวนหุ้น
78.87
13.19
4.70
3.24
100.00

%

4,108,222
8,819,049
11,995,618
81,547,111
106,470,000

3.86
8.28
11.27
76.59
100.00

จำ�นวนหุ้น (%)

98.38
1.62

84.14
15.86

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น

ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
จำ�นวนหุ้น
(ณ 27 พ.ย. 2563)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
2. นายชัย โสภณพนิช *
3. HWIC ASIA FUND A/C CLASS C
4. NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C
5. มูลนิธิชิน โสภณพนิช
6. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จำ�กัด
7. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD.
8. นายชาญ โสภณพนิช
9. นายชาตรี โสภณพนิช **
10. นายนิติ โอสถานุเคราะห์
11. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
12. นางอรุวรรณ โสภณพนิช
13. Glory Hope Limited
14. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน)

10,613,194
3,917,051
3,498,030
3,376,000
3,370,934
3,332,934
2,989,599
2,884,377
2,514,033
2,224,362
2,095,840
2,036,811
1,658,517
1,589,203
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%
9.97
3.68
3.29
3.17
3.17
3.13
2.81
2.71
2.36
2.09
1.97
1.91
1.56
1.49

จำ�นวนหุ้น
(ณ 27 พ.ย. 2563)
1,589,203
1,406,071
1,282,100
1,232,341
1,071,733
998,151

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

15. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย (มหาชน)
16. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จำ�กัด
17. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จำ�กัด
18. บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำ�กัด (มหาชน)
19. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH
20. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จำ�กัด

%
1.49
1.32
1.20
1.16
1.01
0.94

หมายเหตุ: * นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่
		 คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จ�ำนวน 1,103,671 หุ้น
** ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ

ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
รายชื่อ
(ณ 31 ธ.ค. 2563)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชัย โสภณพนิช *
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
นายสุวรรณ แทนสถิตย์
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
9. นางณินทิรา โสภณพนิช **
10. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล ***
11. นายซาโตรุ โอกุระ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
12. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายยูกิฮิโกะ อิชิคาวะ
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563)

จำ�นวนหุ้น
(ณ 27 พ.ย. 2563)

จำ�นวนหุ้น
(ณ 22 พ.ย. 2562)

เปลี่ยนแปลง

3,917,051
153,600
-

3,425,026
153,600
-

492,025
-

2,949
65,600
-

2,949
59,600
-

6,000
-

4,613
-

4,613
-

-

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
* คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จ�ำนวน 1,103,671 หุ้น
** คู่สมรส-นายชาติศิริ โสภณพนิช จ�ำนวน 2,949 หุ้น
*** คู่สมรส-นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จ�ำนวน 5,600 หุ้น
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รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร

ณ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
จำ�นวนหุ้น
ณ 27 พ.ย. 2563

รายชื่อ
(ณ 31 ธ.ค. 2563)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ *
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
นางสาวปวีณา จูชวน
นายชวาล โสภณพนิช
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563)
7. นางสาวลสา โสภณพนิช
8. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
9. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
10. นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
11. นายยิ่งยศ แสงชัย
12. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
(เริ่มงานเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563)

จำ�นวนหุ้น
ณ 22 พ.ย. 2562

เปลี่ยนแปลง

4,613
69,409
19,560
438,181

4,613
69,409
15,560
438,181

4,000
-

503,125
-

487,625
-

15,500
-

หมายเหตุ: นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้
* คู่สมรส-นางวารุณี อยู่คงพันธุ์ จ�ำนวน 43,399 หุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยที่คาดว่าธุรกิจประกันภัยจะขยายตัวได้สม�่ำเสมอ บริษัทฯ จึงจะพยายามรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ
50 ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 ครั้ง (รายไตรมาส) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป
ส�ำหรับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
(บาท/หุ้น)

การประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่/ปี

24/2560
25/2561
26/2562
27/2563
28/2564

เงินปันผล
ประจำ�ปี
2559
2560
2561
2562
2563

เงินปันผล
ไตรมาส 1
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ไตรมาส 2
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ไตรมาส 3
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

ไตรมาส 4
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00 *

หมายเหตุ: * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจ�ำปี 2563 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28/2564
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รวม
14.00
14.00
14.00
14.00
15.00 *

การก�ำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส
ถูกต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�ำหนดนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนมีความเข้าใจ ยึดมัน่ และถือปฏิบตั จิ นเป็น
วัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหาร
จัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน และ
เพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ
บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

นักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคูแ่ ข่ง โดยค�ำนึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ
การมีสว่ นร่วมในการสร้างเสริมผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ การเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถ
ท�ำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำหนด
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจโดยตรง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่า การประกอบธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ได้คำ� นึงถึงปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมและสังคมเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน การก�ำหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
การแจ้งเบาะแสในการกระท�ำผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส
รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน
ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น มีนโยบายสนับสนุนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่
การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รับ
ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรร
เงินปันผล การก�ำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ
การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ การรับทราบ
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถาม
กรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งค�ำถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระ
การประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส บริษัทฯ มีนโยบายในการ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับบริษทั ฯ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบอย่าง
เท่าเทียมกัน ข้อมูลส�ำคัญที่บริษัทฯ ต้องเปิดเผย ได้แก่ วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างองค์กร จรรยาบรรณ
ส�ำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ นโยบายด้านต่างๆ และ
การจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผูร้ บั ผิดชอบเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
การด�ำเนินงานตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ สู่สาธารณะ
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ สนับสนุนให้มี ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ได้แก่
นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคล หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีการก�ำหนด
เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร การเปิด คุณสมบัติกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดย
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น�ำ
ออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก�ำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น การก�ำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และกระบวนการท�ำงาน
หรือผู้อื่นในทางมิชอบ การก�ำหนดให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
หมวดการค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ
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1.1 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และ
เอาใจใส่ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล ตลอดจน
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเน้นการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืน บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักธรรมาภิบาลการลงทุนทีด่ ี
จึงได้ประกาศรับการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment
Governance Code: I Code) ตัง้ แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้รบั อนุมตั จิ าก
คณะกรรมการบริษทั ฯ และบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำ “นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน”
ขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั งิ านใช้เป็นหลักปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ
และติดตามการลงทุนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมีสว่ นร่วมดูแลบริษทั
ทีล่ งทุนให้ประกอบธุรกิจ โดยมีการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิง่ แวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG)
จะน�ำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้ า งการจั ด การของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
แบ่ ง เป็ น 6 คณะ ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
2. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะผูบ้ ริหาร แบ่งเป็น
7 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการพั ฒ นาองค์ ก รอย่ า งยั่ ง ยื น
คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
ทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อนหรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
1. คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งซึง่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ จ�ำนวน 6 คณะ ได้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและ/
หรือผูบ้ ริหาร เป็นคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ งเพือ่ ช่วยกลัน่ กรองงานส�ำคัญ
ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกับนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยมี
องค์ประกอบและขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้		
1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช กรรมการอิสระและประธาน
		
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและ
		
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และ
มีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชีและการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ
ท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินทีม่ คี วามสมบูรณ์ ถูกต้อง
เชือ่ ถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญโดยครบถ้วน และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ
รัดกุมตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึง
ก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างผูบ้ งั คับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายว่าด้วย
การประกันวินาศภัย ข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ เลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผล และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญใน
ระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยหรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย ด้วยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
4. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
กรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
และสรรหา จะท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาทบทวนคุณสมบัตขิ องกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อก�ำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 3 ปี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ดู แ ลสั ดส่ ว น จ� ำ นวน และองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมกับองค์กร
2. สรรหาบุคคลเพือ่ ทดแทนกรรมการในกรณีทคี่ รบวาระ ลาออก หรือ
กรณีอื่นๆ และน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู้บริหารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
4. ดู แ ลและก� ำ หนดนโยบายค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์ อื่ น ๆ
ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ�ำนวยการใหญ่
ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร
5. ดู แ ลให้ มี แ ผนสื บ ทอดต� ำ แหน่ ง ประธานคณะผู ้ บ ริ ห ารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
การประชุมคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�ำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ก�ำหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย
กรรมการบริษทั ฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
1.2 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
และกรรมการอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1. นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ กรรมการอิสระและประธาน
2563) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีรายนาม 		
คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ดังต่อไปนี้
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)
1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระและประธาน
2. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและ
		
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน 		
กรรมการธรรมาภิบาล
		
และสรรหา
3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการก�ำหนด
		
ค่าตอบแทนและสรรหา
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

การบริ ห ารความเสี่ ย ง และขอบเขตการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ ำ� คัญ ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด�ำรงอยู่ของบริษัทฯ
อย่างน้อยตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวมถึงทบทวนรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งแบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่ งและความมัน่ คง
ทางการเงินของบริษทั ฯ เพือ่ เสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ
ก�ำกับดูแลและสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงานด้านการบริหารความเสีย่ ง
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ
ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
จัดให้มกี ารประชุมเพือ่ ติดตามสถานะความเสีย่ ง รวมถึงความคืบหน้า
ในการบริหารความเสีย่ ง และให้ขอ้ เสนอแนะในสิง่ ทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ขององค์กรตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ และรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
สนับสนุนการด�ำเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้ทวั่ ทั้งองค์กร เพือ่ ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถบริหาร
จัดการความเสีย่ งให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสีย่ งองค์กร
จัดเตรียมแผนและมาตรการจัดการเพือ่ รองรับความเสีย่ งกรณีฉกุ เฉิน

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี 2.
อย่างเหมาะสม
2. พิจารณาก�ำหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก�ำหนดที่เกี่ยวกับ 3.
จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
4.
3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบตั แิ ละ
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5.
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล
เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�ำเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี
6.
1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการและผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
			
คณะผู้บริหาร
1.5 คณะกรรมการลงทุน
			
และกรรมการ
คณะกรรมการลงทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วยกรรมการ
			
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหารจ�ำนวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รองประธาน 2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ
ประธาน 1. นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ 2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและ
กรรมการ 3. นายอานนท์ วังวสุ
ที่ปรึกษา
					
กรรมการ
				
คณะผู้บริหาร
					
ธรรมาภิบาล
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ
			
3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
				
คณะผู้บริหาร
5. นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ รองผู้อ�ำนวยการ
				
และกรรมการ
			
ส่วนคณิตศาสตร์
				
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
			
ประกันภัย
			
4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ
					
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการบริหารความเสีย่ งแต่ละท่านเป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
กรรมการและเลขานุการ
ความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี
			
5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อ�ำนวยการ
					
ส�ำนักการลงทุน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารการลงทุน การบริหารความเสี่ยง หรือ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก�ำหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการ
1. ก�ำหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย ประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม
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วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการลงทุน
กรรมการลงทุนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี

		
7. นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
				
ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
		
8. นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
				
ส�ำนักการลงทุน
1. ก� ำ หนดนโยบายการลงทุ น และนโยบายการประกอบธุ ร กิ จ อื่ น 		
9. นางสาวพัทธมน บุญมี
Specialist
ที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค�ำนึงถึง 				
ส่วนกฎหมาย
ความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
กรรมการผลิตภัณฑ์แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน ประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระกั น ภั ย การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การลงทุน กฎหมาย
ของบริษัทฯ
3. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และ
ต่อครั้ง แต่ไม่เกินกว่า 800 ล้านบาทต่อครั้ง และหากเกินกว่า 800 การปฏิบัติงาน เป็นอย่างดี
ล้านบาทต่อครั้ง ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการผลิตภัณฑ์
อนุมัติต่อไป
กรรมการผลิตภัณฑ์มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
4. ก�ำกับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ
5. สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
6. ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลการประกอบธุรกิจอืน่ อีกหน้าทีห่ นึง่ โดยก�ำหนด 1. ก�ำหนดกรอบและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเชื่อมโยงความเสี่ยง กลยุทธ์ และ
หน้าที่ความรับผิดชอบและวงเงินอนุมัติลงทุนในลักษณะเดียวกัน
เงิ น กองทุ น ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง ค� ำ นึ ง ถึ ง หลั ก การประกั น ภั ย
กับคณะกรรมการลงทุน
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักกฎหมาย ความเหมาะสมและ
เป็นธรรมต่อลูกค้า
การประชุมคณะกรรมการลงทุน
2. ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
ออกผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงิน
และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
1.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย 3. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ก�ำกับดูแลและติดตามการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หัวหน้าหน่วยงานหรือผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญเทียบเท่า
4. ก�ำกับดูแลให้มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม
หัวหน้าหน่วยงาน จ�ำนวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
5. ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามพร้ อ ม
ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธาน
ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ
			
คณะผู้บริหาร
6. ก�ำกับและติดตามการด�ำเนินงานต่างๆ ของบริษทั ฯ ให้มคี วามพร้อม
			
และกรรมการ
และมีประสิทธิภาพในการออกจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
			
ผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรรมการ 2. นายยิ่งยศ แสงชัย
ผู้อ�ำนวยการ
				
ฝ่ายสินไหมทดแทน การประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
				
ยานยนต์
		
3. นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ
รองผู้อ�ำนวยการ
				
ฝ่ายสินไหมทดแทน 2. คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งรายงานตรง
		
4. นายถิรธนา วิเศษภักดี
รองผู้อ�ำนวยการ
				
ส่วนออกแบบพัฒนา ต่อคณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร
อย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ
				
ผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
		
5. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ�ำนวยการ
				
ส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั ิ สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยาก
				
ตามกฎระเบียบ
		
6. นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงาน
				
ส่วนคณิตศาสตร์
บริหารอาคาร โดยแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่ กรองเรือ่ ง
				
ประกันภัย
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ส�ำคัญเพือ่ ให้การด�ำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั ฯ เป็นไปตาม 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐที่ก�ำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย และ
รับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณาค่าสินไหม
มีการด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบและ
ทดแทนของบริษัทฯ
ขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้
6. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ�ำนาจในการรับประกันภัย และ
ค่าสินไหมทดแทน
2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มีวาระ 2 ปี 2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจ
ดังต่อไปนี้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ
1. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรม 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจ
ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น BKI Spirit (Cool, หน้าที่ดังต่อไปนี้
Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว
1. ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
2. ก�ำกับดูแลและสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม
ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ
และสิง่ แวดล้อมภายใต้แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable 2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานหรื อ โครงการใหม่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อให้
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ท�ำงานเชือ่ มโยงกันและบรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาสังคมและ 3. พิจารณาอนุมตั แิ ผนงานหรือโครงการในหลักการ รวมถึงงบประมาณ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนความ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อการพัฒนาองค์กร 5. ติดตามผลส�ำเร็จของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในโครงการ
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
หรือแผนงานต่างๆ
5. ก�ำหนดทิศทางการท�ำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานและแผน 6. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
พัฒนาพนักงานให้มคี วามสอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ของบริษทั ฯ
ในการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
พร้อมทั้งให้ความเห็นในการน�ำเสนอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ
6. พิจารณาน�ำเสนอการน�ำบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ 2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึน้ และควบคุมให้ส�ำเร็จ ในการท�ำงาน
บรรลุวัตถุประสงค์
ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง 1 ท่าน ผู้แทนระดับบังคับบัญชา 5 ท่าน
และผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 6 ท่าน เป็นกรรมการ มีวาระ 2 ปี
2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน
ประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ 1. ส�ำรวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท
การท�ำงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
รวมถึงการประกันภัยต่อ อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง 2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ ให้
ประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท�ำงานและ/
1. ก�ำหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจัดการ
หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อความปลอดภัย
ค่าสินไหมทดแทนทีเ่ หมาะสม ยืดหยุน่ ตามสภาวะทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดย
ในการท�ำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ค�ำนึงถึงความเสีย่ งและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ น�ำเสนอคณะผูบ้ ริหาร
ปฏิบตั งิ านหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง
2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก�ำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
3. สอบทานและปรับเปลีย่ นนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการ
และการจัดการค่าสินไหมทดแทน เพือ่ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม 4. ก�ำหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในการท�ำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
4. ก�ำหนดนโยบาย แผนธุรกิจและกลยุทธ์ทใี่ ห้ความส�ำคัญในการสร้าง 5. จัดท�ำนโยบาย แผนงานประจ�ำปี โครงการ หรือกิจกรรมด้านความ
และการถ่ายทอดวัฒนธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกัน
เป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ มีการสือ่ สารและถ่ายทอดวัฒนธรรม
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการเจ็บป่วย
การปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมให้ทวั่ ถึงทุกส่วนงานและบุคลากร
อันเนื่องจากการท�ำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เสนอขายกรมธรรม์
ต่อนายจ้าง
ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ
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6. จั ด ท� ำ โครงการหรือ แผนการฝึก อบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน รวมถึงการอบรม
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ
เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
8. รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปี รวมทัง้ ระบุปญั หา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่
ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง
9. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย
10. ก� ำ กั บดู แลให้ มี ก ารด�ำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิท ธิภาพ
รวมไปถึงการส่งเสริมพัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็น
ไปอย่างต่อเนื่อง
2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ คี วามรู้ ความช�ำนาญ และความเข้าใจเกีย่ วกับ
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ
จะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. ก�ำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส�ำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์
ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและ
กฎหมาย รวมถึงความจ�ำเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนทรัพยากรส�ำหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหาร
จัดการ การตรวจสอบและทบทวน การบ�ำรุงรักษา และการปรับปรุง
ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงานและโครงการในหลั ก การ รวมถึ ง
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารอาคาร พร้อมทั้งติดตาม
ผลส�ำเร็จของแผนและโครงการต่างๆ
3. พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยทัว่ ไปและค่าใช้จา่ ยส�ำหรับงานทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจ�ำตามก�ำหนดเวลาใน
วงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป
4. พิจารณาอนุมตั กิ ำ� หนดราคาให้เช่าอาคารส�ำนักงาน และการลงทุน
ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ�ำนวน
และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร
โดยท�ำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
มีคณุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ ริหาร และ
ผู ้ อ� ำ นวยการใหญ่ ในกรณี ที่ ค รบวาระ ลาออก หรื อ กรณี อื่ น ๆ
พร้อมเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณา
เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา”
โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อ
คั ด เลื อ กกรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมถึ ง การก� ำ หนดสิ ท ธิ
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย กรรมการทีม่ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ า น ทั ก ษะที่ ห ลากหลาย
เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ�ำกัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจ
เป็นอย่า งดีถึงหน้า ที่ความรับ ผิดชอบของกรรมการ และลัก ษณะ
2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือ การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ
ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุด
มีค่าเสียหายมูลค่าสูง
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารทีม่ อี ำ� นาจตัดสินใจชีข้ าดเรือ่ งร้องเรียน ผูร้ บั ผิดชอบ ของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศ
หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงาน เวลาและความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่
กฎหมาย และหน่วยงานดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย อย่างน้อย 5 ท่าน
มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขต 1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
อ�ำนาจหน้าทีพ่ จิ ารณาและตัดสินชีข้ าดเรือ่ งร้องเรียนทีม่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการ
หรือมีคา่ เสียหายมูลค่าสูงตัง้ แต่ 50 ล้านบาท โดยพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน บริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน หรือเอกสาร 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
1. ก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ
ในภาพรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ
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ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตัง้ ทัง้ นีล้ กั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกี่ รรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ไม่ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการ
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ ร้อยละ 1
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับบริษทั ฯ
หรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ
2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับ
เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์
เพี ย งพอที่ จ ะสามารถท� ำ หน้ า ที่ ส อบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงินได้
5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ
1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
ในการแต่งตัง้ กรรมการทดแทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งเมือ่ ครบวาระ
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชือ่ บุคคลทีม่ ี
คุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งจะต้อง
ได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีหรือ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรอบ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้
1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็น
บุคคลสัญชาติไทย
3. การเลือกตั้งกรรมการ ให้กระท�ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการลง
คะแนนเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ใช้เสียง
ข้างมาก หากคะแนนเท่ากันให้ประธานทีป่ ระชุมเป็นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
4. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง
1 ใน 3 และกรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งอาจได้รบั เลือกตัง้ กลับเข้ามา
เป็นกรรมการใหม่ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวม
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
ส�ำหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�ำแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณี
อื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
กรรมการทีเ่ หลืออยู่ ทัง้ นี้ บุคคลทีเ่ ข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มี สิ ทธิ เ สนอชื่ อ บุ ค คลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ www.bangkokinsurance.com
โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการแสดง
อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ให้เป็นผูพ้ จิ ารณาบรรจุและแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และ
มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ เพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละด�ำเนินกิจการงานของบริษทั ฯ
ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ได้ โดยด�ำเนินการคัดเลือก
ตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท�ำให้
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ มีคณุ สมบัตทิ เี่ หมาะสมและความเป็นอิสระ
อย่างแท้จริง ทัง้ ยังมิได้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันแต่อย่างใด

ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการบริษทั ฯ เรือ่ งแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและ
การพัฒนาผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มาด�ำรงต�ำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารและผู้อ�ำนวยการใหญ่ โดยวิธี
สรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ�ำเป็น
ทั้งนี้ให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งต่อไปด้วย โดย
ลดความเสีย่ งหรือผลกระทบจากการขาดผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งให้มากทีส่ ดุ
ดั ง นั้ น จึ ง ให้ มี แ ผนการพั ฒ นาผู ้ สื บ ทอดต� ำ แหน่ ง อย่ า งสม�่ ำ เสมอ
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น
โดยมีนโยบาย ดังนี้
1. คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา มอบนโยบายในการ
คัดเลือกคุณสมบัตขิ องผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งประธานคณะผูบ้ ริหารและ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาและ
ด�ำเนินการ
2. ประธานคณะผู้บริหาร ก�ำหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
และ Competency ของผู้สืบทอดต�ำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม
โครงสร้างองค์กร
3. ผู้อ�ำนวยการใหญ่ มีหน้าที่ประเมินความรู้ ความสามารถ และ
ผลการปฏิบตั ติ าม Competency ของผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยงาน
และจัดท�ำแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนาบุคลากร
โดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน และ
ประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการให้ Feedback
อย่างเป็นรูปธรรม
4. ประธานคณะผูบ้ ริหาร รายงานผลการพัฒนาผูบ้ ริหารทีเ่ ป็นผูส้ บื ทอด
ต�ำแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการใหญ่
ให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนดค่ า ตอบแทนและสรรหาทุ ก ครั้ ง
ที่มีการประชุม คณะกรรมการก�ำหนดค่า ตอบแทนและสรรหา
ประจ�ำปี ซึ่งจะน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�ำปี

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ
กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าทีส่ ำ� นักงาน การแต่งตั้งผู้บริหาร
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนด คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการก� ำ หนด
ค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 คณะผู้บริหารและต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการใหญ่ และน�ำเสนอขอความ
สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และ เห็นชอบต่อกรรมการบริษทั ฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ต่อไป
บริษัทย่อย สามารถท�ำธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ
ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท�ำไว้อยู่ก่อนแล้ว ส�ำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร
และ/หรือที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลง ให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งตั้งโดยประธานคณะผู้บริหาร และ/
ทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญิ ญูชนจะพึงกระท�ำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไป หรือผู้อ�ำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง นี้ โปรดดู ร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ใ นหั ว ข้ อ
รายการระหว่างกัน
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติว่าจะไม่เผยแพร่ข้อมูล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ หรือน�ำไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องจากต�ำแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
ก่อนที่ข้อมูลจะเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงห้ามมิให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในนัน้ ต่อสาธารณชน
และจนกว่าจะพ้น 24 ชั่วโมง นับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่า
มีการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบา
เป็นแต่ละกรณีไปตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้

การก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ
มี เ ฉพาะบริ ษั ท ร่ ว ม จ� ำ นวน 3 บริ ษั ท เท่ า นั้ น ในการก� ำ กั บ ดู แ ล
การด�ำเนินงานของบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีแต่งตั้งผู้บริหาร
ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณา
คั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น กรรมการในบริ ษั ท ร่ ว ม และเสนอขออนุ มั ติ
จากประธานกรรมการบริษัทฯ บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทร่วม
และก�ำหนดให้บคุ คลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก่อนจะลงมติในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ
จากคณะกรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทฯ เอง
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไป โดยก�ำหนดขอบเขตการรายงาน ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล ที่ต้องรายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�ำหนดการ
ภายใน ก�ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงในเรื่องนั้นๆ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
ทีจ่ ะได้รบั ข้อมูล ส่วนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์จะมีการก�ำหนดระดับ ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร
ชั้นของผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจ�ำเป็นใช้งาน โดยมีใช้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ
รหัสผ่าน รวมทั้งมีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและ ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
2. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส�ำหรับปี 2563 และไตรมาสที่ 2 ปี 2563
3. ค่าบริการอื่น
รวม

2,210,000 บาท
640,000 บาท
- บาท
2,850,000 บาท

7. การปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การประชุม สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าบริการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ ให้ผู้ถือหุ้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ได้ รั บ ทราบโดยเท่ า เที ย มกั น และโปร่ ง ใส รายละเอี ย ดสิ ท ธิ ต ่ า งๆ
ของผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ข้อบังคับของบริษัทฯ
1.1. การตระหนักในความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพต่อสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทุกราย
ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริม 1.2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยสามารถใช้สิทธิ • การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด�ำเนินงานในเรื่องต่างๆ ของบริษัทฯ
ของตนได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มกั น ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
ซึ่งปกติจะจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วัน
ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่งในก�ำไรของ
ต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง
บริษทั ฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการมอบฉันทะ
กับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎเกณฑ์
ให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอ
กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ
รายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
กรรมการและก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิในการเสนอวาระ
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• บริษทั ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนดวัน เวลา
และสถานที่ รายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
ลงมติในวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ขา่ วหนังสือเชิญประชุมผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
ได้แนบหนังสือมอบฉันทะส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมเพื่อ
เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิ โดยการมอบฉันทะให้บคุ คลใด
บุคคลหนึ่งมาประชุมแทน หรือจะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉั น ทะของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านนั้น
ทราบเรือ่ งทีบ่ ริษทั ฯ เสนอให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยแล้ว
ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
• ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุม
ครบทัง้ 12 ท่าน มีประธานคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และคณะผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องได้
• บริษัทฯ ได้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน
เข้าประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจง
วิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่างชัดเจน และบริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็น
พยานผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมด้วย
• ระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย สามารถใช้สทิ ธิ
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการอภิปราย ซักถาม เสนอแนะ
และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ทุกวาระ โดยประธานฯ
และผู้บริหารจะให้ความส�ำคัญกับทุกค�ำถามและตอบข้อซักถาม
อย่างชัดเจนและตรงประเด็น รวมถึงจัดให้ผถู้ อื หุน้ ได้ลงคะแนนเสียง
อย่างโปร่งใสและให้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญๆ ในแต่ละวาระ
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้บันทึกรายชื่อกรรมการ/
ผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุม บันทึกการชีแ้ จง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผล
คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม บันทึกผลของมติ
และผลของการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย บันทึกค�ำถามที่เป็นประเด็น
ส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้มกี ารซักถามและการชีแ้ จงของบริษทั ฯ โดยสรุป
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และเผยแพร่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ

กรุงเทพมหานคร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 12 ท่าน และ
ได้ด�ำเนินการประชุมตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ข้างต้นทุกประการ ด้วย
กระบวนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่ส่งเสริมการใช้สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ เป็นผลให้สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยให้คะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ของบริษัทฯ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
2. หมวดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้เกิด
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะ
กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้
• บริษัทฯ แจ้งก�ำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็น
ของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ในการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
• บริษัทฯ มีการจัดท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นภาษาอังกฤษส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ
• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้มีส่วนร่วม โดยการเสนอ
เรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ข องบริ ษั ท ฯ และเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�ำหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยตรงเท่านั้น มีการก�ำหนดนโยบายการใช้ข้อมูล
ภายในส�ำหรับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนักงานของบริ ษัท ฯ
ที่ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา
หลักทรัพย์ เพือ่ ถือปฏิบตั ิ มีการจัดท�ำระเบียบปฏิบตั ใิ นการรายงาน
การถื อ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�ำหนดขอบเขตการรายงาน
ผูม้ หี น้าทีร่ ายงาน วิธกี ารรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�ำหนด
ให้มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
ทุกไตรมาส ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
3. หมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ส�ำหรับปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 26 บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม และ
มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพ ก�ำหนดการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ อย่างชัดเจน เพราะเชือ่ ว่า
ประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
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ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก�ำไรให้กับบริษัทฯ
บริษัทฯ ยึดหลักความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึง
ในระยะยาวได้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางปฏิบัติแยกตามกลุ่มต่างๆ
ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสารและ
ได้ดังนี้
ความรูอ้ ย่างถูกต้อง และมีหน่วยงานทีร่ บั ข้อร้องเรียนและเสนอแนะ
• ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ เป็นตัวแทนทีด่ ขี องผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินงาน
จากลูกค้าโดยเฉพาะ
โดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด • คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้านั้นเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า
แก่ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
บริษทั ฯ จึงปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส เสมอภาค
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน โปร่งใส และ
และเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่ตกลงไว้
เชื่อถือได้
อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ
• พนักงาน บริษทั ฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน
เท่าเทียมกัน รวมถึงเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้แสดงความคิดเห็นและ
ในการท�ำงาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการ
ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้
บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น�ำความแตกต่างในเรื่องเพศ
บริษทั ฯ ยังมีการก�ำหนดกระบวนการคัดเลือกคูค่ า้ และการประเมิน
เชื้อชาติ ศาสนา หรือสถานศึกษามาเป็นข้อจ�ำกัดโอกาสของ
ผลงานไว้ในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน และเพือ่ เป็นการรักษา
พนั ก งาน ตลอดจนให้ ค วามส� ำ คั ญ เรื่ อ งการพั ฒ นาพนั ก งาน
สิทธิของคู่ค้า บริษทั ฯ จะไม่น�ำข้อมูลความลับทางการค้าของคู่ค้า
ทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ไปเปิดเผยต่อบุคคลอืน่
ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
เช่น การฝึกอบรมด้านวิชาการประกันภัย และการพัฒนาทักษะ
ส�ำหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมินผลคูค่ า้ บริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ความรู้ที่จ�ำเป็นในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
หลักเกณฑ์และขั้นตอนด�ำเนินการ ดังนี้
1. ก� ำ หนดคุ ณ สมบั ติ ข องคู ่ ค ้ า ที่ จ ะเข้ า มาท� ำ ธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท ฯ
นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรูแ้ ละ
โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้
วิทยาการใหม่ๆ เพิม่ เติม เน้นการพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skills)
1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ด้วยวิธีฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การเรียนรู้ขณะ
1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ
ปฏิบตั งิ าน การสอนงาน การหมุนเวียนสับเปลีย่ นหน้าทีง่ าน การให้
1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า
ค�ำแนะน�ำปรึกษา การให้ทนุ การศึกษา และการมอบหมายให้ทำ� งาน
1.4 มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
หรือโครงการ เป็นต้น ตลอดจนให้ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้
2. ก�ำหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
ด้วยตนเอง (Self Learning) ด้วยการสร้างและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้
3. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า
ที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเอง
4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้าในสัญญา
ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
กับบริษัทฯ
ที่พนักงานสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในแต่ละงานให้
5. จัดท�ำสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษทั ฯ และคูค่ า้ พร้อมขอความ
รู้รอบ รู้กว้าง สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
ร่วมมือให้คคู่ า้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้
บันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา
ส�ำหรับนโยบายการพัฒนาพนักงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้ไป
6. ประเมินผลคู่ค้าเป็นประจ�ำทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ในปี 2563 แสดงไว้ในหัวข้อนโยบายในการพัฒนาพนักงาน อนึ่ง
ก�ำหนด รวมถึงส�ำรวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการ
นอกจากบริ ษั ท ฯ จะให้ ผ ลตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรมแล้ ว การให้
จากคู่ค้า
สวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้แก่พนักงานยังมีมาตรฐานสูง
7. สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ�ำปี และน�ำเสนอผู้บังคับบัญชา
กว่าทีก่ ระทรวงแรงงานก�ำหนด เช่น การจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจัดท�ำแผนประกันชีวติ และสุขภาพให้กบั พนักงานและครอบครัว
8. แจ้งผลการประเมินประจ�ำปีให้คู่ค้าทราบ
การจัดการดูแลสุขภาพอนามัยพนักงานทุกระดับ การด�ำเนินกิจกรรม
5ส การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มคี วามปลอดภัย • คูแ่ ข่ง บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน มารยาท
และถู ก สุ ข ลั กษณะอนามัย การส่งเสริมกิ จ กรรมให้ พ นั ก งาน
ทางธุรกิจ ข้อก�ำหนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูล
ผ่อนคลาย เป็นต้น
ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ
ไม่เหมาะสม รวมทัง้ ไม่ทำ� ลายชือ่ เสียงของคูแ่ ข่ง เพียงเพือ่ ประโยชน์
• ลูกค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการแข่งขันทางด้านคุณภาพและ
และได้ ม าตรฐาน ให้ ค วามคุ ้ ม ครองที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอ
ประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า
กับความต้องการของลูกค้าในราคาทีย่ ตุ ธิ รรม การชดใช้คา่ เสียหาย
และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม
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• เจ้าหนี้ บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ เจ้าหนีท้ กุ รายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรมโดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม
ทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้
อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้
ได้ หรือมีเหตุท�ำให้ผิดนัดช�ำระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่ ว งหน้ า โดยไม่ ป กปิ ด ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงบริหาร
จัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้
• สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม บริษัทฯ ตระหนัก ถึงความรับ ผิดชอบ
ต่อสังคมและการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ
จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เช่น คณะผู้บริหาร
ออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ ห้ ก ารรั ก ษาโรคแก่ ช าวบ้ า น
ในถิ่นทุรกันดาร การสนับสนุนกิจกรรมพระราชส�ำนักถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการ
บัณฑิตคืนถิ่น การสนับสนุนด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับ
สมาคมสร้างสรรค์ไทย (ตาวิเศษ) การสนับสนุนด้านสาธารณสุข
สมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ การมอบเครื่องช่วยหายใจ
และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ก่ โ รงพยาบาล การสนั บ สนุ น
ด้ า นการศึ ก ษา มอบทุ น การศึ ก ษาแก่ นั ก เรี ย นยากจนระดั บ
อุดมศึกษา โครงการกองทุนอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา การสนับสนุนด้านการพัฒนาสังคม
และอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน การสนับสนุนด้าน
พุ ท ธศาสนา ทอดผ้ า ป่ า มหาบั ง สุ กุ ล ร่ ว มสร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
หลวงปู่แบน ธนากโร การสนับสนุนด้านโบราณคดี โครงการศึกษา
เทคโนโลยีการผลิตเครื่องประดับหินโบราณจากแหล่งโบราณคดี
พรหมทินใต้ และการจัดท�ำวิดีโอน�ำชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้าน
พรหมทินใต้ การสนับสนุนด้านสาธารณภัย มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย และจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย
ห่วงใยเยาวชน ซึง่ กิจกรรมต่างๆ ผูบ้ ริหารและพนักงานได้มสี ว่ นร่วม
และตระหนักถึงความส�ำคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคมอย่างแท้จริง
โดยกิจกรรมที่ด�ำเนินการตลอดปี 2563 สามารถดูรายละเอียด
ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
• ภาครัฐ บริษทั ฯ มุง่ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้ขอ้ ก�ำหนดของกฎหมายและ
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือและ
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดีกั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ และหน่ ว ยงาน
ก�ำกับดูแลบริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เพี ย งพอตามที่ ไ ด้ รั บ การร้ อ งขอ เพื่ อ แสดงถึ ง ความโปร่ ง ใส
ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

• การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
หลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
พนักงาน เพื่อสามารถน�ำหลักสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของ
บริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือ
การท�ำงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ซึง่ นอกจากเพือ่ ประโยชน์ดา้ นธุรกิจแล้วยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานอีกทางหนึง่ ด้วย อย่างไรก็ตาม ผลงานใดๆ ทีพ่ นักงาน
สร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เป็นผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้
จากบริ ษั ท ฯ งานดั ง กล่ า วให้ ถื อ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องบริ ษั ท ฯ
แต่เพียงผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูล
ความลับทางธุรกิจและข้อมูลลับอืน่ ๆ ของบริษทั ฯ โดยไม่ได้รบั อนุญาต
จากบริษัทฯ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังก�ำหนดนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติเพื่อป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสาร
ให้ทราบทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตาม
ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ
• การต่อต้า นการทุจริตคอร์รัป ชัน บริษัท ฯ มีนโยบายต่อ ต้ า น
การคอร์รัปชันให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้า ถือปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ด�ำเนินการ ให้หรือยอมรับการ
คอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ ห้ามการใช้อำ� นาจหน้าทีไ่ ม่วา่ โดยทางตรง
หรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ นื่ ห้ามการเสนอ
ผลประโยชน์เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลีย้ งรับรองอืน่ ใดเกินกว่าความจ�ำเป็น
ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือ
ให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บคุ คลอืน่ หรือหน่วยงานอืน่ เพือ่ เป็นช่องทาง
ในการจ่ายสินบน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอบรมความรู้ให้แก่
พนักงานใหม่ทกุ คนอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงส�ำนักตรวจสอบได้ตรวจ
และประเมินการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย
• การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียและการรับข้อร้องเรียน บริษัทฯ
ได้จดั ช่องทางอ�ำนวยความสะดวกให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ สามารถ
ติดต่อ หรือร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ฯ
การกระท�ำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ
รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดย
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ส�ำนักตรวจสอบ
และศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง ด้วยวาจาหรือ
ท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษร ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอีเมลหรือเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ส�ำหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษา
ได้จากนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ
เนือ่ งจากเป็นเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย จึงมีนโยบายให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตาม
ข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการ
แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกันและ
น่าเชื่อถือ ข้อมูลส�ำคัญที่เปิดเผย โดยสรุปมีดังนี้
1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
3. จัดท�ำรายงานนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา
6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการ
7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน
8. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
4) งบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกั บ ฐานะการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงานทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
5) แบบ 56-1 และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
6) โครงสร้างการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และสัดส่วนการถือหุน้
7) หนังสือเชิญประชุมสามัญ
8) รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9) ข้อบังคับบริษัท
10) นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
11) จรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการและพนักงานของบริษัท
12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
13) นโยบายการแจ้งเบาะแส

14) โครงสร้างองค์กร
15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน
สัมพันธ์
4.1 การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ใน
ฐานะผู้น�ำขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการน�ำหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance
Code: CG Code) ทีอ่ อกโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบทของบริษทั ฯ เพือ่ สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถปรับตัว
ต่อการเปลีย่ นแปลง และแข่งขันได้โดยมีผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว
สร้างประโยชน์ต่อสังคม พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ
เข้าใจถึงประโยชน์และความส�ำคัญของการน�ำหลักปฏิบตั ติ ามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของ
บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่าให้
แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืนต่อไป อย่างไรก็ดี ส�ำหรับแนวปฏิบตั ทิ ยี่ งั ไม่เหมาะสม
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและ
ได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการเพื่อให้มีการพิจารณา
ทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี โดยปี 2563 มีเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติ
และมีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้
1) การก�ำหนดหลักเกณฑ์ของจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
แต่ละท่านจะไปด�ำรงต�ำแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท
2) นโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก
เนื่องจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการสรรหา
บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ทบทวนวาระการด�ำรงต�ำแหน่งอย่างสม�ำ่ เสมอ
ทุกปี และกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปนั้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งละเอี ย ดรอบคอบถึ ง
ความจ�ำเป็น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ
4.2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
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4.3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการ
จั ด ท� ำ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ส ามารถแสดงรายละเอี ย ดข้ อ มู ล
ทางการเงินอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใสถูกต้อง รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ
โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดท�ำรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ด้วย

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

4.6. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และผลการปฏิบัติ
ได้รายงานไว้แล้วในหมวดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หัวข้อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม

การใช้ อ� ำ นาจหน้ า ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
จะค�ำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ อย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทัง้ ก�ำกับดูแล
ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะ
เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ส�ำคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย
และกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และดูแลให้มนั่ ใจว่าคณะผูบ้ ริหารได้นำ�
นโยบายและกลยุทธ์ไปปฏิบัติตามที่ก�ำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษทั ฯ เพือ่ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้นำ� หลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติดังต่อไปนี้

5.1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1. องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ ได้ ร ายงานไว้ แ ล้ ว ในหั ว ข้ อ
โครงสร้างการจัดการ
2. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ บริษัทฯ ก�ำหนดวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับบริษัทฯ
ข้ อ ที่ 23 ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เผยแพร่ ไ ว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
4.4. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
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บริ ษั ท ฯ เปิ ด เผยรายนามพร้ อ มประวั ติ ข องกรรมการแต่ ล ะท่ า น
รวมทั้ ง บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการ 3. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ คุณสมบัติ
และกระบวนการสรรหากรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาล และคณะกรรมการก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนและสรรหา ตลอดจนรายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการแต่ละท่านไว้ในหัวข้อ โครงสร้างการ 5.2. คณะกรรมการชุดย่อย
ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อคณะอนุกรรมการ
จัดการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และข้อมูลที่ส�ำคัญอื่นๆ ของกรรมการที่ช่วยสนับสนุน
5.3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจได้
1. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ากด้วยความรูแ้ ละ
4.5. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จ�ำนวน ประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร
1 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการด�ำเนินงานและผลประกอบการของ จัดการของบริษัทฯ กรรมการทุกท่านเป็นผู้มีบทบาทส�ำคัญในการ
พิจารณาก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ
บริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้
ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และทบทวนเป็นประจ�ำทุกปี ด้วยความรอบคอบ
นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน
จำ�นวนบริษัท
วันที่
และระมัดระวัง ตลอดจนติดตาม ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการ
(ราย)
(แห่ง)
ให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแนวนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
27 พฤศจิกายน 2563
1
1
และประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะต้องรายงานผลการด�ำเนินกิจการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบใน ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการ
การสือ่ สารข้อมูลของบริษทั ฯ กับนักลงทุน และบุคคลภายนอก ให้เป็นไป บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อแนวทางการ
ด�ำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเรียบร้อย เท่าเทียม และเป็นธรรม
คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อเพือ่ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม ได้ตามรายละเอียด ธรรมาภิบาล เป็นระยะๆ ด้วย และในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ
หมายเลขโทรศั พ ท์ และอี เ มลที่ แ สดงไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ได้ดำ� เนินการทบทวน ปรับปรุง และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์
ของบริษัทฯ
www.bangkokinsurance.com
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2. การให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูอ้ นุมตั จิ ดั ท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรครั้งแรกในปี 2548 และได้อนุมัติให้มี
การปรับปรุงอีก 10 ครั้ง โดยได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารรับผิดชอบ
ในการติดตามผลการปฏิบตั ิ เพือ่ รายงานข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มคี วามทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์
และมีแนวปฏิบัติอันเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
โดยในปี 2563 ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้อง
กั บ ประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย เรือ่ ง หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลและบริหารจัดการความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมี
ผลบังคับใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2564 และประกาศบริษทั ฯ เรือ่ ง การแต่งตัง้
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ส�ำหรับรายละเอียดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สามารถ
ดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com
3. จริยธรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดพิมพ์จรรยาบรรณของบริษัทฯ
มอบให้ แ ก่ ก รรมการและพนั ก งานของบริ ษั ท ฯ ทุ ก คน รวมถึ ง
เผยแพร่จรรยาบรรณของบริษัทฯ ไว้ในอินทราเน็ต เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติ
ที่ดีที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และ
ยึดเป็นคติประจ�ำใจในการปฏิบัติตามอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้
เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารทุกระดับในการดูแลให้พนักงานภายใต้การบังคับ
บัญชาทราบเข้าใจ และก่อให้เกิดการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
บริษทั ฯ ทีเ่ ป็นรูปธรรม บริษทั ฯ จัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรจรรยาบรรณ
ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานใหม่ทุกคนอย่างสม�่ำเสมอ
รายละเอี ย ดจรรยาบรรณของบริ ษั ท ฯ สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์
ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com

ในการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) ด้วย
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ได้รายงานไว้แล้วในหัวข้อ
การจัดการ เรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
5. ระบบการควบคุม การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ฯ เล็งเห็นความส�ำคัญของระบบการควบคุมภายใน
ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน จึงได้มกี ารก�ำหนดหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและอ�ำนาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�ำหนดให้คณะผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯ ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษทั ฯ อย่างน้อยปีละครัง้ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีหน่วยงาน
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อก�ำหนดของกฎหมาย รวมถึง
การบริหารจัดการความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้
• ส�ำนักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความถูกต้อง
เชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและค�ำสั่งของบริษัทฯ และ
ข้อบังคับของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม
ของระบบงาน และระบบควบคุมข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึง
การติดตามและประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งโดยรวม
ของบริษัทฯ
• ส�ำนักก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมินความเหมาะสม
ของวิธีการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิด
ความบกพร่องหรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้ค�ำปรึกษา
แนะน�ำเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้
หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแล
ติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
• ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร รายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�ำหนดกลยุทธ์และ
แนวทางการปฏิบตั กิ ารบริหารความเสีย่ งร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ก�ำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อม
จัดท�ำดัชนีชี้วัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ
ทัว่ ทัง้ องค์กร

4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น การแสวงหาผลประโยชน์ ส ่ ว นตน
โดยก�ำหนดเป็นหลักการไว้ในจรรยาบรรณส�ำหรับกรรมการและพนักงาน
นอกจากนัน้ ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แ ละรายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ซึ่ ง ได้ มี ก ารพิ จ ารณา
ความเหมาะสมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
โดยรวมเป็นส�ำคัญ เสมือนกับการท�ำรายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการบริหารความเสีย่ ง โดยกรอบการบริหารความเสีย่ งและ
นโยบายการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวจะน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ
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เพือ่ พิจารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี อีกทัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
จะติดตามดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบตั ติ าม
นโยบายและกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ตลอดจนสือ่ สารให้พนักงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ท ราบและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
5.

ให้ ค ณะกรรมการรั บ รองรายงานการประชุ ม ในการประชุ ม
คณะกรรมการครั้งถัดไป และในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการ
คณะกรรมการจะจัดเก็บรายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อ
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้โดยสะดวก
การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ทุกครัง้ ตลอดปี 2563 จะมีผบู้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ประธาน
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ ท บทวนกรอบ
คณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการ
การบริหารความเสี่ยงและนโยบายการบริหารความเสี่ยง และน�ำเสนอ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ รับผิดชอบหน่วยงานด้านบัญชีและการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่
เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่างๆ ของ
28 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดส่งให้ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
คณะกรรมการด้วยทุกครั้ง
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้มีการ
ประชุมกันทุกเดือน ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
5.4. การประชุมคณะกรรมการ
เสนอให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยเริ่ม
1. ก�ำหนดการประชุม คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดให้มกี ารประชุม
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ โดยมีการแจ้งก�ำหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการสามารถก� ำ กั บ ควบคุ ม และดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบ
ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กรรมการยังสามารถ
ก�ำหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของทุกปี เพื่อให้
ขอค�ำชีแ้ จงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาเพิม่ เติม
กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ อาจมี
ได้จากประธานคณะผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทด้วย
การประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549
ส�ำหรับปี 2563 การประชุมคณะกรรมการเป็นไปตามก�ำหนดการที่
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อนุ มั ติ น โยบายสนั บ สนุ น ให้ ก รรมการ
แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้
80 ของคณะกรรมการทั้งชุด
เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี
2. การพิ จ ารณาก� ำ หนดวาระการประชุ ม เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
2563 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ผู้รวบรวมเรื่องที่ส�ำคัญที่จะก�ำหนดเป็นวาระการประชุม น�ำเสนอ
ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่
ต่อประธานกรรมการเพือ่ ขอความเห็นชอบแล้วจัดเป็นระเบียบวาระ
เป็นการประชุมเพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายแล้ว กรรมการ
การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ ทั้งนี้
ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารยังมิได้มกี ารประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด
กรรมการทุกท่านมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้โดย
ผ่านเลขานุการบริษัท
สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านในปี 2563 ได้ระบุ
3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็น
ไว้แล้วในหัวข้อการจัดการว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการบริษัทฯ
ผู้จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และน�ำส่งเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน พร้อมทั้งวาระการประชุมและ 5.5 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพือ่ ให้คณะกรรมการได้มเี วลาในการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการเสริมสร้าง
พิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในปี คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
2563 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม หน้าที่ประจ�ำปีของคณะกรรมการ เพื่อน�ำผลการประเมินไปพิจารณา
ให้กรรมการแต่ละท่านภายในก�ำหนดทุกครั้ง
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยการ
4. การด�ำเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ ประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
สามารถเสนอความคิ ด เห็ น และซั ก ถามรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ 1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ
ผลการด�ำเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง การควบคุม ดูแล และอืน่ ๆ
เพือ่ ใช้ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมของคณะกรรมการบริษทั
ได้ทุกเรื่องโดยไม่จ�ำกัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล เพื่อใช้
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่
ประเมินผลตนเองในการปฏิบตั ภิ าระหน้าทีข่ องการเป็นกรรมการบริษทั
ในทีป่ ระชุมในวาระดังกล่าวชัดเจน เลขานุการคณะกรรมการจะบันทึก 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้
การประชุมแบบสรุปประเด็นที่ส�ำคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดยจะ
ประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ
สรรหา
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บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้
1. ด�ำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ การด�ำเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล
และการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลน�ำผลการประเมิน เพือ่ พิจารณาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
เพื่อทราบ
โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ
ด� ำ เนิ น งานตามหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง มี ห ลั ก เกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ
การประเมินผลประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่
1.1 นโยบายคณะกรรมการ		
1.2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ		
1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ		
1.4 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
1.5 การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการ
1.6 คุณลักษณะของกรรมการ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย มีหัวข้อ
การประเมิน 3 หมวด ได้แก่
3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
3.2 การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ เป็นดังนี้
1) คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 4.97 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 99.4 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
3) คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยูใ่ นระดับดีเลิศ โดยเฉลีย่
ได้คะแนน 4.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 98.0 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา

5.6 กระบวนการก�ำหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้อยูใ่ น
ลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ที่อยู่ในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันหรือที่มีผลประกอบการใกล้เคียงกัน ในการนี้ได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ท�ำหน้าที่
พิจารณาโดยค�ำนึงถึงขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึง
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่านก่อนเสนอให้
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ยได้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ คณะกรรมการ
คะแนน 4.84 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 96.80 ก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และ
ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ�ำปีทุกปี เพื่อน�ำไปใช้ในการ
ก� ำ หนดค่ า ตอบแทน และน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายบุคคล มีหวั ข้อ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การประเมิน 3 หมวด ได้แก่
2.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ		
ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้ประเมิน
2.2 การประชุมคณะกรรมการ			
ผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และน�ำเสนอ
2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
ในปี 2563 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู่ในระดับดีเลิศ โดยเฉลี่ย
ได้คะแนน 4.78 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95.60 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
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5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการ

ปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้ารับ
การอบรมในหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู ้ แ ละช่ ว ยสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ส�ำหรับปี 2563 กรรมการของบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
รายชื่อ

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

ตำ�แหน่ง

ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

ส�ำหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการใหม่ บริษทั ฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษทั จัดให้มกี ารแนะน�ำ
แนวทางการด�ำเนินงานในภาพรวมของบริษทั ฯ โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั ฯ และการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มคี วามเข้าใจและ

หลักสูตร

- หลักสูตรสุดยอดผู้น�ำวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (Super วปส.)
รุ่นที่ 1/2563

เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการใหม่ พร้อมจัดส่งเอกสาร
ประกอบให้กับกรรมการที่เข้าใหม่ เช่น รายงานประจ�ำปี นโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณบริษัท นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
และนโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น
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การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง
1. ระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง 10. องค์ ก รมี ม าตรการควบคุ ม ที่ ช ่ ว ยลดความเสี่ ย งที่ จ ะไม่ บ รรลุ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ให้ มี แ ละรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ระบบ 11. องค์ ก รเลื อ กและพั ฒ นากิ จ กรรมการควบคุ ม ทั่ ว ไปด้ ว ยระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้
เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�ำหนด
ที่ก�ำหนดไว้
สิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้นั้น
น�ำไปสู่การปฏิบัติได้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 5/2563 เมื่ อ วั น ที่
13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ได้ทำ� การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบ (Information and Communication)
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�ำนักงาน 13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การ
ควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม
14. องค์กรสือ่ สารข้อมูลภายในองค์กร ซึง่ รวมถึงวัตถุประสงค์และความ
ในด้านต่างๆ ดังนี้
รับผิดชอบต่อการควบคุมภายในสามารถด�ำเนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับประเด็นที่อาจมี
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity)
และจริยธรรม
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการด�ำเนินการ 16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการควบคุมภายในยังด�ำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
ด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จดั ให้มโี ครงสร้างสายการรายงาน การก�ำหนดอ�ำนาจ 17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่าง
ทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและ
ในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม เพื่อให้องค์กรบรรลุ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
วัตถุประสงค์ภายใต้การก�ำกับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรก�ำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ แล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่อง
ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการ
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรก�ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบรรลุ
2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินฯ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมิน ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์เช่น
เดียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบ และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแล
ป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ
ต่อระบบการควบคุมภายใน
ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายใน อยู ่ ภ ายใต้ ก ารก� ำ กั บ ดู แ ลของ
นายวิเชียร โมลีวรรณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
คุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ฯ จะต้องได้รบั การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นีข้ อ้ มูลรายละเอียด คุณสมบัตขิ องหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
งานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

รายละเอียดและคุณสมบัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในและงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมีดังนี้

นายวิเชียร โมลีวรรณ
หน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การท�ำงาน
		
		
		
การอบรมและดูงาน
		
		
		

ส�ำนักตรวจสอบ
รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส
บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- รองผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส�ำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน
- ผู้จัดการ ส�ำนักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย พ.ค. - ธ.ค. 2558
- ผู้จัดการ ส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - พ.ค. 2558
- Head of Compliance and Enterprise Risk Management บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
- Anti-Corruption The Practical Guide
- Integrated Risk Management & Strategy
- กลยุทธ์การลงทุนส�ำหรับธุรกิจประกันภัย
- GRC: Governance Risk Compliance

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา
หน่วยงาน
ส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ต�ำแหน่ง
รองผู้อ�ำนวยการ
คุณวุฒิการศึกษา
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		
การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
		
ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
		
Certified Professional Internal Auditor (CPIA)
ประสบการณ์การท�ำงาน
- รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักก�ำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน
		
- รองผู้อ�ำนวยการ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน
		
- ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - 2558
		
- Head of Operations Audit บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557
		
- ผู้ช่วยผู้จัดการ ส�ำนักตรวจสอบ 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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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ทะเบียนเลขที่
เริ่มกิจการ
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ที่ตั้ง: ส�ำนักงานใหญ่

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
0107536000625
ปี 2490
รับประกันวินาศภัย
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2285 8888
โทรสาร 0 2610 2100
รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620
www.bangkokinsurance.com

สาขาและส�ำนักงาน
กาญจนบุรี

ชลบุรี

591, 593 ถนนแสงชูโตใต้ ต�ำบลปากแพรก
อ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0 3451 7565 โทรสาร 0 3451 3391

209/21-22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต�ำบลเสม็ด
อ�ำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 0 3312 3545 โทรสาร 0 3312 3592

กาญจนาภิเษก

ชุมพร

9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0 2865 3300 โทรสาร 0 2865 3311

168/1-2 หมู่ 5 ต�ำบลวังไผ่ อ�ำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 86000
โทรศัพท์ 0 7765 8734 โทรสาร 0 7765 8738

ขอนแก่น

เชียงราย

345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4324 1090 โทรสาร 0 4324 1095

124/9 หมู่ 4 ต�ำบลริมกก อ�ำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5371 7291 โทรสาร 0 5371 7295

จันทบุรี

เชียงใหม่

555/7-8 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�ำบลท่าช้าง
อ�ำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3930 1412 โทรสาร 0 3930 1417

102 ถนนเชียงใหม่-ล�ำปาง ต�ำบลช้างเผือก
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5321 9182 โทรสาร 0 5322 3644

ฉะเชิงเทรา

ตรัง

665/7 ถนนศุขประยูร ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3898 1389 โทรสาร 0 3898 1397

50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต�ำบลโคกหล่อ
อ�ำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์ 0 7558 2848 โทรสาร 0 7558 2847
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นครปฐม

ร้อยเอ็ด

176, 178 ถนนทรงพล ต�ำบลล�ำพยา อ�ำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 0 3427 3055 โทรสาร 0 3427 3060

295, 295/1 ถนนเทวาภิบาล ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 2521 โทรสาร 0 4351 2530

นครราชสีมา

ระยอง

22/6 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4424 5288 โทรสาร 0 4424 5500

313/6-7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บายพาส 36) ต�ำบลเชิงเนิน
อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ 0 3891 5818 โทรสาร 0 3891 5808

นครศรีธรรมราช

รังสิต

6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 0 7577 4636 โทรสาร 0 7577 4640

52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต�ำบลบางพูน
อ�ำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0 2567 1121 โทรสาร 0 2567 2180

นครสวรรค์

ราชบุรี

49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ต�ำบลนครสวรรค์ตก
อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 0 5688 2341 โทรสาร 0 5688 2347

159/27-28 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต�ำบลหน้าเมือง
อ�ำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0 3232 8016 โทรสาร 0 3232 8017

พัทยา

ลาซาล

131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลหนองปรือ
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 0 3841 1213 โทรสาร 0 3842 5209

1043 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0 2745 8806 โทรสาร 0 2745 8817
ล�ำปาง

พิษณุโลก

362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลอรัญญิก
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0 5530 4291 โทรสาร 0 5530 4296

235-237 ถนนไฮเวย์ล�ำปาง-งาว ต�ำบลสวนดอก
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง 52100
โทรศัพท์ 0 5402 0170 โทรสาร 0 5402 0175
สมุทรสาคร

ภูเก็ต

101/9 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โครงการบายพาส สแควร์
ต�ำบลกะทู้ อ�ำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ 0 7630 4055 โทรสาร 0 7630 4059

199/1 หมู่ 3 ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0 3417 1980 โทรสาร 0 3417 1984
สระบุรี

มุกดาหาร

81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต�ำบลศรีบุญเรือง
อ�ำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ 0 4261 4245 โทรสาร 0 4261 4249

36/1 หมู่ 1 ต�ำบลดาวเรือง อ�ำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0 3671 3713 โทรสาร 0 3671 3718
สุพรรณบุรี

แม่สอด

11/32-33 ถนนสายเอเซีย ต�ำบลแม่สอด อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก 63110
โทรศัพท์ 0 5553 6517 โทรสาร 0 5553 6521

150/20-21 ถนนมาลัยแมน ต�ำบลรั้วใหญ่
อ�ำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 3545 1811 โทรสาร 0 3545 1815
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สุราษฎร์ธานี

84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ต�ำบลมะขามเตี้ย
อ�ำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 0 7727 3806 โทรสาร 0 7727 3805
สุรินทร์

369/1-2 หมู่ 16 ต�ำบลสลักได อ�ำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0 4455 8620 โทรสาร 0 4455 8662
หัวหิน

66/115-116 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ 0 3252 2090 โทรสาร 0 3252 2099
หาดใหญ่

830 ถนนเพชรเกษม ต�ำบลหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0 7422 0961 โทรสาร 0 7423 2576
อยุธยา

138/5-6 หมู่ 3 ต�ำบลไผ่ลิง อ�ำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ 0 3532 3191 โทรสาร 0 3532 3173

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
ต�ำบลราชาเทวะ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0 2134 4038-9 โทรสาร 0 2134 3598

BKI Care Station
จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า

อรัญประเทศ

เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

4-5 ถนนธนะวิถี ต�ำบลอรัญประเทศ อ�ำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 0 3723 2673 โทรสาร 0 3723 2822

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

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

อุดรธานี

154/6 หมู่ 2 ต�ำบลนาดี อ�ำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4293 1585 โทรสาร 0 4293 1610

เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

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

อุตรดิตถ์

2/48-49 ถนนเจริญธรรม ต�ำบลท่าอิฐ อ�ำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0 5541 6560 โทรสาร 0 5541 6564

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

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

อุบลราชธานี

เซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า

949/9 ถนนชยางกูร ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0 4531 2081 โทรสาร 0 4531 2085

โทรศัพท์ 0 2884 8282, 08 4751 7179 โทรสาร 0 2884 8282
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เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

เซ็นทรัลเวิลด์

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

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

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

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

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

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

เดอะมอลล์ ท่าพระ

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

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

เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต

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

•
•
•
•

การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยสิทธิการเช่า
การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�ำหรับรายย่อย
(ไมโครอินชัวรันส์)

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

•
•
•
•
•
•

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล
การประกันภัยตัวเรือ
การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง
การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน
การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์)

การประกันภัยรถยนต์

• การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ
• การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล
• การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
• การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพบุคคล
• การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม
• การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพแบบเฉพาะโรค
• การประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
• การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส�ำหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป
• การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
• การประกันภัยการเดินทางส�ำหรับนักเรียนหรือนักศึกษา
ที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
• การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
• การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์
• การประกันภัยอุบัติเหตุส�ำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)
• การประกันภัยโรคมะเร็ง
• การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ
• การประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค
• การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง
• การประกันภัยสินเชื่อ แบบจ�ำนวนเงินเอาประกันภัยคงที่
• การประกันภัยผู้โดยสารเรือส�ำหรับโดยสาร
• การประกันภัยรักษ์สุขภาพ ส�ำหรับโครงการประกันภัยสุขภาพ
ส่วนบุคคลส�ำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
เพื่อพ�ำนักระยะยาว

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
• การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด
• การประกันภัยโจรกรรม
• การประกันภัยกระจก
• การประกันภัยส�ำหรับเงิน
• การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา
• การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย
• การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
• การประกันภัยร้านทอง
• การประกันภัยส�ำหรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน
ของอุปกรณ์เครื่องใช้
• การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม
• การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา
• การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร
• การประกันภัยหม้อก�ำเนิดไอน�้ำและถังอัดความดัน
• การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
• การประกันภัยเครื่องจักร
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง
• การประกันภัยความรับผิดส�ำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
• การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส�ำหรับโรงพยาบาล
• การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส�ำหรับสถาปนิกและวิศวกร
• การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
• การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน
• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก
การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน�้ำมันเชื้อเพลิง
• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง
ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร
• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ง
วัตถุอันตรายทางบก
• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก
ส�ำหรับการท�ำเหมืองแร่
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การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ
• การประกันภัยความซื่อสัตย์
• การประกันภัยอิสรภาพ
• การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
• การประกันภัยพร้อมสรรพส�ำหรับเจ้าบ้าน
• การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
• การประกันภัยมงคลสมรส
• การประกันภัยร้านค้า
• การประกันภัยผู้ค�้ำประกันเงินกู้
• การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์
• การประกันภัยส�ำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
• การประกันภัยไซเบอร์
• การประกันภัยเครื่องบิน
• การประกันภัยส�ำหรับผู้จัดงาน
• การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่
• การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�ำหรับลูกเรือและผู้บริหารการบิน
• การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
• การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต
ที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า
• การประกันภัยส�ำหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน
• การประกันภัยสวนทุเรียน
• การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
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

- ไม่มี
ที่ปรึกษาทางการเงิน

- ไม่มี
สถาบันการเงินที่ติดต่อ

ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้แทนผู้ถือหุ้น

- ไม่มี
ผู้สอบบัญชี

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4951
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
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
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อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0 2285 8888 โทรสาร 0 2610 2100
bangkokinsurance.com

