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จุดเด่น

2564 2563
การเปลี่ยนแปลง

%

ในรอบสิ้นปี    

เบี้ยประกันภัยรับ 24,510,990 22,858,220 7.2 

ก�าไรจากการรับประกันภัย 645,956 2,873,110 (77.5)

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 988,510 984,279 0.4 

ต้นทุนทางการเงิน 40,831 39,337 3.8 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (383,385) 1,849,494 (120.7)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,498,246 1,360,589 10.1 

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,114,861 3,210,083 (65.3)

ภาษีเงินได้ 58,979 504,487 (88.3)

กำาไรสุทธิ 1,055,882 2,705,596 (61.0)

เมื่อวันสิ้นปี

เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 10,991,939 10,310,716 6.6 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,818,100 30,343,047 8.2 

เทียบเป็นรายหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 9.92 25.41 (61.0)

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน              -

เงินปันผล 15.00 15.00 -

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 308.24 284.99 8.2 

ช่วงราคาสูงสุดต่�าสุดในตลาดหลักทรัพย์ 308-263 296-173     -

ราคาปิด 268 276 (2.9)

(พันบาท)

(บาท)
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ความภาคภูมิใจ ปี 2564

ท่ามกลางสถานการณ์ท้าทายในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทีส่่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงในด้านของสังคม เศรษฐกิจ 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
ตระหนักถึงความจ�าเป็นในการปรับตัวให้เท่าทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ
เราจึงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน โดยยืนหยัดการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
ด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนด้วย
ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อส่งมอบบริการที่เหนือความพึงพอใจ
ด้วยความใส่ใจดูแลลูกค้าในทุกย่างก้าวมาโดยตลอด ในปี 2564 นับเป็นอีกหนึ่งปี
แห่งความส�าเร็จที่กรุงเทพประกันภัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสถาบัน
และองค์กรชั้นน�าต่างๆ ทั้งในระดับต่างประเทศและในประเทศ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้

รางวัลเกียรติยศ
รางวัล Quality Achievements Awards 2021

จากงาน The ESQR’s Quality Achievements Awards 2021 จัดโดย 

European Society for Quality Research (ESQR) หรือองค์กรส�ารวจ

วิจัยด้านคุณภาพแห่งยุโรป เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบทั่วโลกที่มี 

การด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

จากการที่บริษัทฯ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีอันทันสมัย มีความ

เป็นเลศิในการบริหารจดัการองค์กรทีมี่คณุภาพในทกุมิต ิทัง้ด้านกลยทุธ์ 

การออกแบบผลติภณัฑ์ การปฏิบตังิานทัง้ในระดบัองค์กรและพนักงาน

ทีส่่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง สะท้อนให้เหน็ถงึศกัยภาพและ

ขีดความสามารถด้านการแข่งขันที่ทัดเทียมนานาชาติ ในฐานะองค์กร

ต้นแบบที่มีการด�าเนินธุรกิจที่ดี 

รางวลั Best Customer Focus Award 

จากงาน Thailand Top Company Awards 2021 จัดโดยนิตยสาร 

Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อยกย่ององค์กรที่มี 

ผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน จากการ

ที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยให้ความส�าคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการประกันภัย รวมถึง 

ช่องทางการจดัจ�าหน่ายให้เข้าถงึและตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้า

เพื่อให้ได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดี ส่งผลให้

เกิดความเช่ือถือและไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลากว่า 74 ป ี

รางวัล Product of the Year 2021 ประเภทประกันภยัรถยนต์ประเภท 1 

จากงาน Business+ Product of the Year 2021 จัดโดยนิตยสาร 

Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการที่

บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ์และการบริการให้ตรงกับ

ความต้องการของลูกค้ามาอย่างต่อเน่ือง โดยในด้านการประกันภัย

รถยนต์ประเภท 1 บริษัทฯ ได้น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมา

ให้บริการเคลมแก่ลูกค้าให้ได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว

รางวัล Product of the Year 2021 ประเภทประกันภัยสุขภาพ 

ประกันภัย 3 โรคกวนใจ 

จากงาน Business+ Product of the Year 2021 จัดโดยนิตยสาร 

Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จากการที่

บริษัทฯ ได้คัดสรรความคุ้มครองที่ครอบคลุมโรคในช่วงฤดูกาลซึ่ง 

ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ 

โรคร้ายจากยงุ (โรคไข้เลือดออก โรคติดเช้ือไวรัสซกิา โรคไข้สมองอกัเสบ 

เจ อี โรคชิคุนกุนยา โรคไข้มาลาเรีย) และโรคมือเท้าปาก ส่งผลให้

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด 

4
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รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย

เพ่ือประชาชนดีเด่น ประจ�าปี 2563

จากงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจ�าปี 2564 จัดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั 

(คปภ.) จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยหรือ

ไมโครอินชัวรันส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

การท�าประกันภัยได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2564 

จากพธีิมอบรางวัลจรรยาบรรณดเีด่น ปีที ่19 ประจ�าปี 2564 “คว้าโอกาส 

ฝ่าวิกฤต ด้วยจรรยาบรรณ” จัดโดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย โดยรางวัลดังกล่าวเป็นการ

ประกาศเกยีรตคิณุแก่บริษัททีต่ระหนกัถึงการน�าหลกัจรรยาบรรณไปใช้

ในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธาแก่สังคม

ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้ยึดม่ันในหลักจรรยาบรรณ จริยธรรม และ

บรรษัทภบิาลในการด�าเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใสทีส่ามารถตรวจสอบได้ 

รวมถึงมคีวามซือ่สตัย์และให้ความเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอลกูค้า คูค้่า ตลอดจน

พนักงานของบริษทัฯ อย่างเท่าเทยีมกนั น�าไปสูก่ารพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยนื 

บรษิทัจดทะเบยีนทีม่กีารก�ากับดแูลกิจการ (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดบั “ดเีลศิ” (Excellent)

ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2564 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งได ้ รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  สะท้อนให้เหน็ถงึเจตนารมณ์ของบริษทัฯ 

ที่ให้ความส�าคัญในการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง 

โดยค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ควบคูไ่ปกบัการด�าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของหลกัธรรมาภิบาล

เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 

รางวัลสถานประกอบกิจการดเีด่น ด้านแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดกิาร

แรงงาน ประจ�าปี 2564 ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบกิจการ

ขนาดใหญ่ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

จดัโดยกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จากการที่

บริษทัฯ มกีารบรหิารจดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์ทีม่มีาตรฐาน มกีารจดั 

สวสัดกิารแรงงานทีเ่หมาะสม รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท�างานทีด่ี 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี

รางวัลกองทุนหน้าใหม่ดีเด่น ประเภทกองทุนเดี่ยว Single Fund 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 

1,000 ล้านบาท 

จากโครงการประกวดกองทนุส�ารองเลีย้งชีพดเีด่น คร้ังที ่9 ประจ�าปี 2563 

จัดโดยสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จากการที่บริษัทฯ มีการก�าหนด

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนายจ้างและคณะกรรมการ

กองทนุ เพือ่ควบคมุและตรวจสอบการด�าเนินการจดัการกองทนุของบลจ.

บางกอกแคปปิตอล (BCAP) ให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มมีาตรฐาน

และค�านึงถึงการรักษาผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
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  สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

Standard & Poor’s  9 พฤศจิกายน 2564

Financial Strength Rating - Local Currency A- (Strong)

Issuer Credit Rating - Local Currency A- (Strong)

Outlook Stable

A.M. Best  10 มิถุนายน 2564

Financial Strength Rating A- (Excellent)

Financial Strength Rating Outlook Negative

Issuer Credit Rating a- (Excellent)

Issuer Credit Rating Outlook Negative

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน
บริษทัฯ ได้รับการจดัอันดบัความน่าเช่ือถอืทางการเงนิจาก Standard & 

Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินช้ันน�าของโลก 

ในระดับ A- (Stable) ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงความเป็นบริษัทช้ันน�าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถ

ทางการแข่งขัน ด้วยผลประกอบการที่ดี มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ 

ที่มั่นคงแข็งแกร่ง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

นอกจากน้ี ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ 

Financial Strength Rating ในระดับ A- (Excellent) และ Issuer 

Credit Rating ในระดับ a- จาก A.M. Best Company อีกหนึ่งสถาบัน

การจัดอันดับทางการเงินช้ันน�าของโลก ตอกย�้าถึงสถานะความม่ันคง

แข็งแกร่งของเงินทุน ความมีเสถียรภาพทางการเงิน และความเป็น

บริษทัช้ันน�าในธรุกจิประกนัวนิาศภัยของประเทศไทยทีม่คีวามสามารถ

ทางการแข่งขันและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี
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สารจากประธานกรรมการ



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทีย่งัคงมอีย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เศรษฐกจิโลกและไทยยงัไม่สามารถฟ้ืนตัว

ได้อย่างเต็มที่ในปี 2564 แม้การส่งออกซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ

จะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวได้บ้าง แต่การท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยยังได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัด 

ด้านก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคยงัมคีวามเปราะบางจากปัญหาการขาดรายได้

ของภาคครัวเรือนทีไ่ด้รับผลกระทบจากการหยดุกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

อกีทัง้ภาระหน้ีครัวเรือนขยบัสงูข้ึนอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามในปี 2564 

ธุรกิจประกันวินาศภัยไทยสามารถเติบโตได้ร้อยละ 5.2 ซ่ึงมากกว่า 

การเติบโตร้อยละ 3.5 ในปีก่อนหน้า เนื่องจากความสนใจในการซื้อ

ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุที่มีมากข้ึน โดยเฉพาะความคุ้มครอง

ความเสี่ยงจากโควิด เช่นเดียวกับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

ที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของการค้าระหว่างประเทศที่กลับมา

ด�าเนินการได้อีกคร้ัง นอกจากน้ี ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

(Industry All Risks) ยังได้รับผลบวกจากอัตราเบี้ยประกันภัยต่อทั่วโลก 

ที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ภายใต้สภาวะดังกล่าว บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ยังคงมุ่งมั่นให้บริการที่ดีมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า” เห็นได้ชัดจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ส�าหรับประกันภัยโควิด ที่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ 

เพือ่รองรับงานทีเ่ข้ามาจ�านวนมาก เช่น การแจ้งเคลมผ่าน LINE Official 

Account และเว็บไซต์ รวมทั้งการระดมเจ้าหน้าที่จากหลายส่วนงาน

มาร่วมบริหารจดัการเคลม เพือ่ให้ลกูค้าได้รับค่าสนิไหมทดแทนโดยเร็ว

ทีส่ดุ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัมนีโยบายบรรเทาภาระทางการเงินให้ลกูค้า 

เช่น การขยายระยะเวลาการผ่อนช�าระเบีย้ประกนัภัย การให้ผ่อนช�าระ

ผ่านบัตรเครดิต 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน นอกจากน้ี ในด้าน 

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ออกแบบความคุ้มครอง 

ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม 

ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงให้ลูกค้าสะดวกต่อการ

ตดัสนิใจซือ้ เช่น ประกนัภยัแพ้วคัซนีโควดิ-19 ประกนัภยัไซเบอร์ ประกันภยั

รถยนต์ประเภท 1 เลือกทุนเองได้ เป็นต้น รวมถึงการให้ความส�าคัญ

กับการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล และสนับสนุน

ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG 

(Environmental, Social และ Governance) เพื่อให้สามารถด�าเนิน

ธุรกิจได้อย่างย่ังยนืในยคุทีส่ถานการณ์ต่างๆ เปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

ด้านผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 ยังคงสามารถเติบโตได้ 

เกินเป้าหมาย สร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมเท่ากับ 24,511 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 7.2 อย่างไรก็ตามจากการขยายงาน

ประกันภัยโควิด และพบยอดผู้ติดเช้ือจ�านวนมาก ท�าให้กระทบต่อ 

ผลด�าเนินงานด้านรับประกนัภัยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่จากการบริหาร

การลงทุนที่ดีท�าให้บริษัทฯ ยังคงมีผลก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,114.9 

ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 1,055.9 ล้านบาท คดิเป็นก�าไรต่อหุน้ 9.92 บาท 

ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 

มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 5 บาท 

รวมทั้งปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15 บาท โดยบริษัทฯ 

ยังคงมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง 

มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: 

CAR) สงูกว่าเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด และรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือ 

ทางการเงินได้ในระดับสูง คือเรตติ้งระดับ A- (Stable) จัดอันดับโดย 

Standard & Poor’s (S&P)  เมื่อพฤศจิกายน 2564 และ A- (Excellent) 

จัดอันดับโดย A.M. Best เมื่อมิถุนายน 2564

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหลายสถาบัน ทั้งใน

ระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล Quality Achievements Awards 2021 

จัดโดย European Society for Quality Research (ESQR) และรางวลั

จากสถาบันในประเทศ ได้แก่ รางวัล Best Customer Focus Award 

จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

รางวัล Product of the Year ส�าหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และ

ประกันภัยสุขภาพ 3 โรคกวนใจ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ

วทิยาลยัการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลบริษัทประกันวินาศภัย

ที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประชาชนดีเด่น ประจ�าปี 2563 

จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ประจ�าปี 2564 จัดโดย

คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย 

รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน 

ประจ�าปี 2564 จดัโดยกรมสวัสดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวลักองทนุหน้าใหม่ดเีด่นประจ�าปี 2563 ประเภทกองทนุเดีย่ว Single 

Fund กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุน

มากกว่า 1,000 ล้านบาท จัดโดยสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมถึง

ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการก�ากับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2021) 

ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการบริการ 

ของบริษัทฯ ในทุกมิติ

สุดท้ายน้ี ในนามของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า ผูถื้อหุน้ พันธมติรธุรกิจ และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุท่าน

ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และ 

ขอขอบคณุผูบ้ริหารและพนักงานทกุท่านทีร่่วมกนัฝ่าฟันอปุสรรคต่างๆ 

ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงรักษา

ผลประกอบการที่ดีไว้ได้ แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ความเสี่ยง

ต่างๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องก็ตาม

นายชัย  โสภณพนิช
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สารจากประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อำานวยการใหญ่



ด้วยปรัชญาการท�างาน “ใจเขาใจเรา” ทีบ่ริษัท กรุงเทพประกนัภัย จ�ากัด 

(มหาชน) ยึดมั่นตลอดมาและน�าพาขับเคลื่อนธุรกิจโดยค�านึงถึงลูกค้า

เป็นส�าคญั ซึง่จากสถานการณ์ของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทีเ่กิดข้ึนหลายระลอกจากการกลายพนัธ์ุของเช้ือไวรัสและยงัคงแพร่ระบาด

อย่างต่อเน่ืองจนถึงขณะน้ี ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ 

ในการบริหารจดัการทัง้ด้านงานรับประกนัภยั งานสนิไหมทดแทน และ

งานสนับสนุนต่างๆ เพือ่ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนของลกูค้าให้ได้มาก

ที่สุด ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่ส่งผลต่อการด�าเนิน

ธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจในภาพรวมที่ยังคงอ่อนไหว 

สภาวะการแข่งขันของตลาดทีเ่ปลีย่นผนัรวดเร็วตามความต้องการและ

พฤติกรรมของผูบ้ริโภค นวตักรรมและเทคโนโลยทีีถ่กูพฒันาข้ึนหลากหลาย

รูปแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน ตลอดจนข้อก�าหนด

กฎระเบียบต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นจากหน่วยงานก�ากับดูแล 

ปี 2564 การบริหารจัดการเคลมสินไหมทดแทนประกันภัยโควิด 

ถือเป็นภารกิจหน่ึงทีส่�าคญัยิง่ โดยบริษัทฯ ได้จดัสรรพนักงานเพือ่รองรับ

การให้บริการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่ต้องค�านึงถึงความปลอดภัย 

ตามแนวทางของสาธารณสุข มีการเพิ่มช่องทางการติดต่อและการ 

ให้บริการแก่ลูกค้าที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีการเร่งน�าเทคโนโลยีเข้ามา 

ช่วยด�าเนินงานภายใต้นโยบาย Work from Home และการท�างาน 

ด้วยจ�านวนพนักงานที่จ�ากัดแต่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพรองรับจ�านวน 

ผูเ้รียกร้องค่าสนิไหมทดแทนทีเ่พิม่ข้ึนอย่างเกนิความคาดหมาย มกีาร

ตดิตามข้อมลูและประเมินยอดผูต้ดิเช้ืออย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้คาดการณ์ 

ยอดค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องจ่ายภายใต้การจ�าลองสถานการณ์การ

แพร่ระบาดในหลายมมุมอง และให้ความส�าคญัต่อการบริหารสภาพคล่อง

ทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรองรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายใต้

ความเสี่ยงดังกล่าว  ซึ่งผลด�าเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีความ

แข็งแกร่งทางการเงินและสามารถบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทนได้

ภายในก�าหนด ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างท่านและ

พร้อมที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆ อย่างเต็มก�าลังความสามารถ ทั้งนี้ 

ในส่วนงานด้านการรับประกนัภยั บริษัทฯ ได้ลงทนุด้านเทคโนโลยอีย่าง

ต่อเน่ืองเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการประกันภัยของบริษัทฯ 

ให้ดยีิง่ข้ึนไปอกี มกีารพฒันาช่องทางการขายใหม่ๆ และการให้บริการ

ที่เข้าถึงลูกค้า รวมทั้งน�านวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการบริหารจัดการ

ข้อมลูและวิเคราะห์พฤตกิรรมลกูค้า เพือ่น�าไปสูก่ารออกแบบผลติภัณฑ์

ประกันภัยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

และอกีหน่ึงประเดน็ส�าคญัทีบ่ริษทัฯ ตระหนักถงึอย่างยิง่คอื การด�าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงการตอบแทนสังคมและดูแลรักษา 

สิง่แวดล้อม ซึง่ในปีทีผ่่านมาบริษทัฯ ได้มส่ีวนร่วมในหลายโครงการและ

กจิกรรมเพือ่ช่วยเหลอืผูป่้วยและผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบจากภาวะวกิฤตการ

แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการมอบ 

เคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จ�าเป็นแก่โรงพยาบาล

ต่างๆ ทัว่ประเทศ เพือ่เป็นก�าลงัใจแก่บคุลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่

ส�าคญัในการดแูลรักษาผูป่้วย รวมทัง้จดักิจกรรมสนับสนนุด้านการศกึษา 

การพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท�านุบ�ารุงศาสนา

และศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด�าเนิน

ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

สอดคล้องกบัแนวคดิด้านความยัง่ยนื ESG (Environmental, Social และ 

Governance) ทีธุ่รกจิทัว่โลกได้ให้ความส�าคัญ ตลอดจนมกีารปฏบิตัิ

ตามข้อก�าหนดกฎระเบียบจากหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเข้มงวด

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และ

พันธมิตรทางธุรกิจที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมถึง 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติงาน

อย่างเต็มที่ ท�าให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้ด้วยดี และขอให้

ทกุท่านเชือ่มัน่ในบรษิทักรุงเทพประกนัภัยทีย่งัคงยนืหยดัการให้บริการ

ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในทุกย่างก้าว เพ่ือสร้างความมั่นคงเติบโตทางธุรกิจ

ให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน
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การประกอบธุรกิจ 
และผลการด�าเนินงาน
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รายงานผลการดำาเนินงาน

เบี้ยประกันภัยรับ 2564 2563
การเปลี่ยนแปลง 

%
2564 

สัดส่วน %

ประเภทการประกันภัย        
อัคคีภัย 1,724.3 1,557.9 10.7 7.04 

ภัยทางทะเล 782.5 612.2 27.8 3.19 

ภัยรถยนต์ 9,317.7 9,333.9 (0.2) 38.01 

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,686.5 11,354.2 11.7 51.76 

รวม 24,511.0 22,858.2 7.2 100.00 

กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
       

ประเภทการประกันภัย        
อัคคีภัย 202.7 466.1 (56.5) 31.38 

ภัยทางทะเล 158.5 123.8 28.0 24.54 

ภัยรถยนต์ 2,013.2 725.1 177.6 311.69 

ภัยเบ็ดเตล็ด (1,728.5) 1,558.1 (210.9) (267.61)

รวม 645.9 2,873.1 (77.5) 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 988.5 984.3 0.4 153.04 

ต้นทุนทางการเงิน 40.8 39.3 3.8 6.32 

ก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัย (383.4) 1,849.5 (120.7) (59.36)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 2564 2563 การเปลี่ยนแปลง %

ดอกเบี้ย 184.3 274.9 (33.0)

เงินปันผล 868.7 852.3 1.9 

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 316.5 187.5 68.8 

ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 201.7 171.8 17.4 

ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 20.4 20.8 (1.9)

  1,591.6 1,507.3 5.6 
รายจ่ายจากการลงทุน 89.0 86.4 3.0 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4.3 60.3 (92.9)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,498.3 1,360.6 10.1 

ผลการดำาเนินงาน      
ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (383.4) 1,849.5 (120.7)

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,498.3 1,360.6 10.1 

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,114.9 3,210.1 (65.3)

ภาษีเงินได้ 59.0 504.5 (88.2)

ก�าไรสุทธิ 1,055.9 2,705.6 (61.0)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 9.92 25.41 (61.0)

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน -    

มูลค่าหุ้นละ (บาท) 10.00 10.00 -    

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
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รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการลงทุนส�าหรับปี 2564 มีจ�านวน 1,591.6 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปี 2563 จ�านวน 84.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ประกอบด้วยรายได้

ดอกเบี้ย 184.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.0 เงินปันผลรับ 868.7 ล้านบาท 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.9 ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 316.5 

ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 68.8 รายได้ค่าเช่าและอืน่ๆ 201.7 ล้านบาท เพิม่ข้ึน

ร้อยละ 17.4 ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 20.4 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 1.9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 89.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 

และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนตามที่ก�าหนดในแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับ 

ธุรกจิประกนัภยั 4.3 ล้านบาท ท�าให้มรีายได้จากการลงทนุสทุธ ิ1,498.3 ล้านบาท 

โดยคิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment: ROI) 

ร้อยละ 3.2 ของมูลค่าเงินลงทุนตามราคาตลาด หรือร้อยละ 6.1 ของมูลค่า

เงินลงทุนตามราคาทุน

ดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิน้ปี ปิดที ่1,657.62 จดุ เพิม่ข้ึน

จากปี 2563 ซึ่งปิดที่ 1,449.35 จุด เพิ่มข้ึน 208.27 จุด หรือร้อยละ 14.4 

โดยเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ทยอยฟื้นตัวในช่วงคร่ึงหลังของปีจากการ 

ส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายในประเทศที่ขยายตัวจากมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ ส่งผลให้ ณ วันสิ้นปีบริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�านวน 20,601.3 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�านวน 3,540.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.8

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุนตามราคาทุนทั้งสิ้น 26,073.9 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2563 จ�านวน 1,001.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.7 ส�าหรับ

การจัดสรรเงินลงทุนนั้น ส่วนหนึ่งของเงินลงทุนจ�านวน 17,584.9 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 67.4 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให ้

ผลตอบแทนคงที่ (Fixed-income) อีกส่วนหน่ึงจ�านวน 8,489.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 32.6 ของเงินลงทุนทั้งหมดเป็นการลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน 

ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ในส่วนของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ ประกอบด้วยเงินลงทุนที่จะถือ

จนครบก�าหนดที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบัน

การเงินที่ครบก�าหนดเกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

เมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลา) จ�านวน 10,891.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 41.8 ของเงินลงทุนทั้งหมด ลดลง 2,838.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 

20.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 4,438.5 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 17.0 ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 1,186.3 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 36.5 จากปีก่อน และเงินลงทนุในตราสารหน้ีเอกชนทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรม 

ผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่จ�านวน 800.0 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.1  

ของเงินลงทุนทั้งหมด เพิ่มขึ้น 169.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.8 

นอกจากน้ี บริษทัฯ มเีงนิลงทนุทีใ่ห้ผลตอบแทนคงทีอ่กีประเภทหน่ึง คอืเงนิ

ให้กู้ยืมโดยมอีสงัหาริมทรัพย์จ�านองเป็นประกนัจ�านวน 1,447.1 ล้านบาท คดิเป็น 

สดัส่วนร้อยละ 5.5 ของเงนิลงทนุทัง้หมด ลดลง 67.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 

ในส่วนของการลงทุนในตราสารทุนน้ัน บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหุ ้นทุน 

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจ�านวน 6,551.7 ล้านบาท 

หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นราคาทุน-สุทธิเท่ากับ 6,486.6 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.9 แบ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นทุนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศจ�านวน 5,703.5 ล้านบาท 

คดิเป็นร้อยละ 21.9 ของการลงทนุทัง้หมด เพิม่ข้ึน 397.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 

7.5 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในระยะยาว โดยปัจจัยพื้นฐานที่ด ี

ของหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เลือกลงทุนจะเป็นปัจจัยหลักซึ่งส่งผลให้มูลค่า 

ของกิจการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยลดความผันผวนของมูลค่า 

เงนิลงทนุให้น้อยลง ทัง้น้ี บริษทัฯ พจิารณาเลอืกลงทนุอย่างมคีวามรับผดิชอบ

และแสวงหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่อยู ่ในรูปของผลก�าไรเพียงอย่างเดียว 

โดยเลือกลงทุนจากรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: 

THSI) ที่จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้เป็นทางเลือกส�าหรับนักลงทุน 

รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ยังได้จัดท�าดัชนี SETTHSI เพื่อเป็นดัชนีที่สะท้อน

การเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการด�าเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนด้วย 

ส�าหรับเงนิลงทนุในหุน้ทนุของบริษทัจ�ากดัทีไ่ม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์-

สทุธิ จ�านวน 783.1 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 3.0 ของเงินลงทนุทัง้หมด 

โดยเพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 70.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8 การลงทุน 

ในหุ้นทุนนอกตลาดฯ บางส่วนเป็นการถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ 

ในการประกอบธุรกิจอื่น โดยการถือหุ้นในนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท

ประกนัภยัในต่างประเทศ อน่ึง หุน้ทนุนอกตลาดหลกัทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นการ

ลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ การเข้าไปถือหุ้นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมจ�านวน 281.2 ล้านบาท หรือสัดส่วน 

ร้อยละ 1.1 เพิม่ข้ึน 12.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 ซึง่ส่วนทีเ่พิม่ข้ึนน้ีเกดิจาก

การรับรู้ผลก�าไรปรับลดด้วยส่วนแบ่งเงินปันผลจากบริษัทร่วมนั้นๆ ทั้งน้ี 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการลงทุนโดยการถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 20 และ

เป็นการลงทนุในต่างประเทศ ได้แก่ การลงทนุในบริษัททีป่ระกอบธุรกจิหลกั

โดยการถือหุ้นในบริษัทประกันภัยและบริษัทประกันภัยในประเทศกัมพูชา 

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อันเป็นการเพิ่มโอกาสการ 

ท�าธุรกิจในต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทร่วมเหล่าน้ันล้วนมีศักยภาพที่จะเติบโต 

ทั้งในด้านการขยายธุรกิจและผลก�าไร รวมถึงมีความสามารถในการ 

จ่ายเงนิปันผลให้แก่บริษัทฯ ได้

บริษทัฯ ยงัลงทนุในหน่วยลงทนุของกองทนุตราสารทนุจ�านวน 347.5 ล้านบาท 

เป็นสดัส่วนร้อยละ 1.3 ของเงินลงทนุทัง้หมด ไม่เปลีย่นแปลงจากปีก่อนหน้า 

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจ�านวน 1,373.7 

ล้านบาท เป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3 เพิ่มขึ้น 68.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3
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การลงทุน

เงินลงทุนแยกตามประเภท (ราคาทุน)
สิ้นงวดปี 
2564

สิ้นงวดปี 
2563

การเปลี่ยนแปลง 
%

อัตราส่วน 
แยกตาม 
ประเภท % 

2564

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่        

เงินฝากธนาคาร    10,891.6  13,729.7 (20.7) 41.8 

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน 1,447.1 1,514.6 (4.5) 5.5 

พันธบัตร     4,438.5 3,252.2 36.5 17.0 

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น 807.7 639.1 26.4 3.1 

รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   17,584.9 19,135.6 (8.1) 67.4 

หุ้นทุน - ในตลาดหลักทรัพย์        5,703.5 5,305.7 7.5 21.9 

  - นอกตลาดหลักทรัพย์  783.1 712.9 9.8 3.0 

  - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 281.2 268.9 4.6 1.1 

หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์       1,671.2 1,602.3 4.3 6.4 

  - นอกตลาดหลักทรัพย์ 50.0 50.0 - 0.2 

รวมเงินลงทุน   26,073.9 27,075.4 (3.7) 100.0 

เงินลงทุนแยกตามประเภท
ราคาทุนและราคายุติธรรม

สิ้นงวดปี 2564

ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

ส่วนเกิน 
(ต่ำากว่า) ทุน 
จากการวัด 

มูลค่าเงินลงทุน

ค่าเผื่อ 
ผลขาดทุน 
ด้านเครดิต

หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่        

เงินฝากธนาคาร    10,891.6 10,888.7 - (2.9)

เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน 1,447.1 1,390.7 - (56.4)

พันธบัตร     4,438.5 4,462.9 24.4 -

หุ้นกู้และเงินให้กู้ยืมอื่น 807.7 753.6 (54.1) -

รวมหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่   17,584.9 17,495.9 (29.7) (59.3)

หุ้นทุน - ในตลาดหลักทรัพย์ 5,703.5 26,304.8 20,601.3 -

  - นอกตลาดหลักทรัพย์  783.1 3,125.3 2,342.2 -

  - เงินลงทุนในบริษัทร่วม 281.2 281.2 - -

หน่วยลงทุน - ในตลาดหลักทรัพย์      1,671.2 1,776.9 105.7 -

  - นอกตลาดหลักทรัพย์ 50.0 53.0 3.0 -

รวมเงินลงทุน   26,073.9 49,037.1 23,022.5 (59.3)

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)
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การลงทุนในหลักทรัพย์

 

 ชื่อบริษัท

 

 
สัดส่วน 
ในการ 
ถือหุ้น 
(%) 

 มูลค่าตามบัญชี  ราคาตลาด 

ประเภทธุรกิจ
ต่อหุ้น 
 (บาท) 

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ต่อหุ้น 
(บาท) 

จำานวนเงิน 
(ล้านบาท) 

 

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร  1.80  40.73  1,397  121.00  4,149 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ การแพทย์  13.43  9.60  1,025  141.00  15,050 

กรุงเทพประกันชีวิต ประกันภัยและประกันชีวิต  4.59  6.75  529  37.00  2,900 

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ประกันภัยและประกันชีวิต  2.52  51.55  390  97.00  734 

จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  7.29  6.72  195  8.55  248 

ไทยรับประกันภัยต่อ ประกันภัยและประกันชีวิต  2.46  1.33  138  1.14  118 

ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร  9.87  24.01  114  31.50  149 

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง เงินทุนและหลักทรัพย์  1.01  14.29  76  44.00  235 

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง บรรจุภัณฑ์  0.03  35.00  51  69.25  101 

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  0.28  7.52  48  12.10  78 

ปูนซิเมนต์ไทย วัสดุก่อสร้าง  0.01  428.64  48  386.00  43 

เงินติดล้อ เงินทุนและหลักทรัพย์  0.06  36.50  47  36.50  47 

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป อาหารและเครื่องดื่ม  0.06  83.00  46  52.00  29 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร อาหารและเครื่องดื่ม  0.02  29.24  42  25.25  36 

เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  0.04  79.50  41  88.00  46 

ปตท. พลังงานและสาธารณูปโภค  0.00  41.44  40  38.00  37 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สื่อและสิ่งพิมพ์  0.29  15.19  40  20.00  52 

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ พลังงานและสาธารณูปโภค  0.85  7.11  39  25.50  139 

ทีทีดับบลิว พลังงานและสาธารณูปโภค  0.10  9.23  38  11.30  46 

ชุมพรอุตสาหกรรมน้�ามันปาล์ม อาหารและเครื่องดื่ม  5.06  1.15  37  2.96  95 

แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  0.01  190.39  36  229.00  44 

สมิติเวช การแพทย์  0.12  288.34  36  399.00  49 

โรงพยาบาลนนทเวช การแพทย์  2.43  8.52  33  38.25  149 

ซีพี ออลล์ พาณิชย์  0.01  67.08  32  59.00  28 

โรงพยาบาลราชธานี การแพทย์  0.40  26.28  31  32.75  39 

อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล ประกันภัยและประกันชีวิต  0.24  33.47  31  40.00  37 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ขนส่งและโลจิสติกส์  0.05  4.20  31  8.40  62 

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ขนส่งและโลจิสติกส์  0.02  10.59  31  9.35  27 

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ การแพทย์  0.09  3.00  30  3.64  37 

อาร์ ซี แอล ขนส่งและโลจิสติกส์  0.07  52.87  30  49.00  28 

รวม 30 อันดับ  4,702  24,832 

อื่นๆ 80 บริษัท  986  1,462 

หน่วยลงทุน  1,721  1,830 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ  -    -   

รวม  7,409 28,124

ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
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การลงทุนในบริษัทอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทอื่น โดยถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้วของบริษัทนั้น ดังต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ/สถานที่ตั้งบริษัท
ประเภท 
ธุรกิจ

ประเภท 
หุ้น

จำานวนหุ้นที่ถือ 
ร้อยละของจำานวนหุ้น 
ที่ออกจำาหน่ายแล้วของ

บริษัทนั้น

1 บริษัท เอเซียนอินชัวรันส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โฮลดิ้ง) จ�ากัด  

คาร์เรนดอน เฮ้าส์, 2 เช้ิท สตรีท, เฮลมิลตัน, เอช เอ็ม 11,

เบอร์มิวด้า     

ประกันภัย สามัญ 23,936 41.70 

2 บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จ�ากัด 

321/1-2 เลขที่ 18 บ้านพงสะหวันเหนือ ศรีสัตตนาค

แขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ประกันภัย สามัญ 380,000 38.00 

3 บริษัท เอเซียอินชัวรันส์ (ประเทศกัมพูชา) จ�ากัด (มหาชน) 

181 ถนนนโรดม สังกัดบึงเกงกอง 1 จังหวัดพนมเปญ กัมพูชา 

120102

ประกันภัย สามัญ 1,604,470 22.92 

4 บริษัท พีที เอเซียน อินเตอร์เนชั่นแนล อินเวสอินโด จ�ากัด 

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

5 บริษัท สรชัยวิวัฒน์ จ�ากัด

23 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์

สามัญ 405,000 15.00 

6 บริษัท โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ จ�ากัด (มหาชน)

33 ถนนสุขุมวิท ซอย 3 (ซอยนานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110   

การแพทย์ สามัญ 106,740,417 13.43

7 บริษัท บางกอก มิตซูบิชิ เอชซี แคปปิตอล จ�ากัด   

173/35 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้  

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ลีสซิ่ง สามัญ 60,000 10.00 

8 บริษัท บางกอกชโยรัตน์ จ�ากัด     

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

เบี้ยประกันภัยรับ 2564 สัดส่วน 
%

2563 สัดส่วน 
%

2562 สัดส่วน 
%

ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 1,724.3  7.04 1,557.9  6.82 1,525.0  7.26 

ภัยทางทะเล 782.5  3.19 612.2  2.68 604.3  2.88 

ภัยรถยนต์ 9,317.7  38.01 9,333.9  40.83 8,989.7  42.79 

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,686.5  51.76  11,354.2  49.67  9,889.9  47.07 

รวม 24,511.0  100.00  22,858.2  100.00  21,008.9  100.00 

กำาไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย            
ประเภทการประกันภัย

อัคคีภัย 202.7 31.38 466.1 16.22 567.4 25.31 

ภัยทางทะเล 158.5 24.54 123.8 4.31 92.7 4.13 

ภัยรถยนต์ 2,013.2 311.69 725.1 25.24 382.2 17.05 

ภัยเบ็ดเตล็ด (1,728.5) (267.61) 1,558.1 54.23 1,199.9 53.51 

รวม 645.9 100.00 2,873.1 100.00 2,242.2 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 988.5 153.03 984.3 34.26 1,078.3 48.09 

ต้นทุนทางการเงิน 40.8 6.32 39.3 1.37 2.5 0.11 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (383.4) (59.36) 1,849.5 64.37 1,161.4 51.80 

รายได้สุทธิจากการลงทุน            
ดอกเบี้ย 184.3  11.58 274.9  18.24 319.0  18.61 

เงินปันผล 868.7  54.58 852.3  56.54 907.5  52.95 

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 316.5  19.89 187.5  12.44 239.1  13.95 

ค่าเช่าและรายได้อื่นๆ 201.7  12.67 171.8  11.40 182.7  10.66 

ส่วนแบ่งก�าไรในบริษัทร่วมภายใต้วิธีส่วนได้เสีย 20.4  1.28 20.8  1.38 23.4  1.37 

ก�าไรจากการกลับรายการ 

  ด้อยค่าของเงินลงทุน -  -   -  -   42.2  2.46 

1,591.6 100.00 1,507.3 100.00 1,713.9 100.00 

รายจ่ายจากการลงทุน 89.0  5.59 86.4  5.73 89.3  5.21 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 4.3  0.27 60.3  4.00 -  -   

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,498.3  94.14 1,360.6  90.27 1,624.6  94.79 

(ล้านบาท)
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สรุปผลประกอบการตามไตรมาส

(พันบาท)

ผลการดำาเนินงาน 
แต่ละไตรมาส

2564 2563

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

เบี้ยประกันภัยรับ 6,157,153 5,840,204 6,399,902 6,113,731 6,136,135 4,997,694 6,001,403 5,722,988 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 732,122 916,461 (1,346,723) 344,096 615,863 788,854 857,261 611,132 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 279,615 211,764 238,709 258,422 277,670 214,244 222,983 269,382 

ต้นทุนทางการเงิน 9,917 10,018 10,231 10,665 9,657 9,853 9,979 9,848 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย 442,590 694,679 (1,595,663) 75,009 328,536 564,757 624,299 331,902 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 458,439 268,080 351,200 103,992 428,366 351,321 284,174 109,168 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ 

  และสินทรัพย์ 28,010 103,278 74,945 110,302 31,301 169,406 (7,394) (5,753)

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ 929,039 1,066,037 (1,169,518) 289,303 788,203 1,085,484 901,079 435,317 

ภาษีเงินได้ 112,923 172,153 (284,212) 58,115 119,416 153,166 139,507 92,398 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 816,116 893,884 (885,306) 231,188 668,787 932,318 761,572 342,919 

เทียบเป็นรายหุ้น                
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 7.67 8.40 (8.32) 2.17 6.28 8.76 7.15 3.22 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน

เงินปันผล 3.50 3.50 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 6.00 

ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

สูงสุด 277 308 282 293 296 285 289 282 

ต่�าสุด 265 266 263 265 173 218 278 270 

มูลค่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

(บาท)
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สรุปผลประกอบการในรอบ 5 ปี

(พันบาท)

(บาท)

ในรอบปี 2564 2563 2562 2561 2560

เบี้ยประกันภัยรับ 24,510,990 22,858,220 21,008,919 17,326,215 15,940,907 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย 645,956 2,873,110 2,242,242 2,551,762 2,386,593 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 988,510 984,279 1,078,263 1,080,794 986,582 

ต้นทุนทางการเงิน 40,831 39,337 2,553 3,266 3,618 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการรับประกันภัย (383,385) 1,849,494 1,161,426 1,467,702 1,396,393 

รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,181,711 1,173,029 1,385,430 1,210,208 1,227,658 

ก�าไรจากการขายหลักทรัพย์และสินทรัพย์ 316,535 187,560 239,101 107,424 138,251 

ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,114,861 3,210,083 2,785,957 2,785,334 2,762,302 

ภาษีเงินได้ 58,979 504,487 334,676 378,526 359,205 

ก�าไรสุทธิ 1,055,882 2,705,596 2,451,281 2,406,808 2,403,097 

เมื่อสิ้นปี

เงินส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ 10,991,939 10,310,716 9,978,382 8,275,770 7,340,161 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 32,818,100 30,343,047 31,023,097 34,875,364 35,145,442 

เทียบเป็นรายหุ้น          
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 9.92 25.41 23.02 22.61 22.57 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน 106.47 ล้าน

เงินปันผล 15.00 15.00 14.00 14.00 14.00 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 308.24 284.99 291.38 327.56 330.10 

ช่วงราคาในตลาดหลักทรัพย์

สูงสุด 308.00 296.00 338.00 392.00 368.00 

ต่�าสุด 263.00 173.00 293.00 327.00 345.00 

ราคาปิด 268.00 276.00 295.00 329.00 358.00 

มูลค่าหุ้น 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

จ�านวนพนักงาน 1,562 1,592 1,550 1,498 1,495 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์
ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ
บริษทั กรุงเทพประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิด้านรับประกนั

วินาศภัยทุกประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเล

และขนส่ง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมทั้งการ 

รับประกันภัยต่อ โดยเร่ิมด�าเนินกิจการตั้งแต่ปี 2490 ต่อมาบริษัทฯ 

ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อปี 2521 และ

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2536 ปัจจุบันบริษัทฯ ด�าเนินกิจการ

มาด้วยความมั่นคงเข้าสู่ปีที่ 75 มีทุนจดทะเบียน 1,064.7 ล้านบาท 

ประกอบด้วยหุน้สามญั 106.47 ล้านหุน้ และมลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 10 บาท 

 

วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ มุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า เน้นการเติบโต 

อย่างยัง่ยืน โดดเด่น มกีารพฒันาสนิค้าและบริการประกนัภยัทีห่ลากหลาย

ตรงใจลกูค้า ตอบสนองรวดเร็วฉบัไว และสร้างความประทบัใจในบริการ 

ด้วยพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันนวัตกรรม และยึดมั่น 

ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กรคุณธรรม มีความรับผิดชอบ 

ต่อผูถ้อืหุน้ ลกูค้า คูค้่า พนักงาน หน่วยงานทีก่�ากับดแูล ตลอดจนสงัคม

และชุมชนอย่างจริงจัง 

ส�าหรับเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ในช่วง 5 ปีน้ียังคงเน้นการ 

เพิ่มสัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยให้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 60 

จากปัจจุบันที่ระดับร้อยละ 50 และการมีจ�านวนลูกค้ารายย่อยที่เติบโต

อย่างต่อเน่ือง โดยการขยายงานผ่านช่องทางต่างๆ รวมถงึช่องทางดจิทิลั

เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้จากการ 

เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในเทคโนโลยีดิจิทัลและความ 

ท้าทายของธุรกิจประกันภัยในอนาคต บริษัทฯ จึงมีเป้าหมายที่จะ 

ลงทุนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการประกันภัยของบริษัทฯ ให้สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด 

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานให้ดียิ่งข้ึน เช่นเดียวกับการช่วย 

ลดต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในระยะยาว

ทัง้น้ี บริษทัฯ ตระหนักว่า การบรรลถุงึวสิยัทศัน์และเป้าหมายระยะยาว

ที่ตั้งไว้นั้น บริษัทฯ จะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษัทฯ ให้ได้มากทีส่ดุ โดยเฉพาะกลุม่ผู้มีส่วนได้เสยี 

ที่ส�าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน 

เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดและมีส่วนร่วมโดยตรงกับการบรรลุ

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีแนวทางการตอบสนอง

ความต้องการและดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ แต่ละกลุ่มดังนี้ 

ด้านลูกค้า  

บริษัทฯ มุ ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและรูปแบบ 

การบริการลูกค้ามาอย่างต่อเน่ือง เน้นการน�านวัตกรรมมาใช้เพื่อ 

อ�านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากทีส่ดุ 

เช่นเดียวกับการพัฒนาสาขา ศูนย์บริการ และช่องทางการให้บริการ

อืน่ๆ ให้หลากหลาย ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ทีข่องประเทศ และสอดคล้อง

กับรูปแบบการด�าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคในปัจจบุนั ทัง้นี ้คณุภาพการบริการ

และการบริหารจดัการของบริษทัฯ ได้รับการยอมรับทัง้ในและต่างประเทศ

ว่ามีมาตรฐานสูง เห็นได้จากในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัล 

ระดับนานาชาติที่ทรงเกียรติอย่างยิ่ง ได้แก่ รางวัล The Quality 

Achievement Awards 2021 จาก European Society for Quality 

Research นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้รับอีกหลากหลายรางวัลจาก 

องค์กรช้ันน�าและหน่วยงานก�ากับดูแลภายในประเทศ ได้แก่ รางวัล 

Best Customer Focus Award จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รางวัล Product of the Year ส�าหรับ 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 และประกันสุขภาพ 3 โรคกวนใจ จัดโดย

นิตยสาร Business+ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ประกันภัย 

เพื่อประชาชนดีเด่น ประจ�าปี 2563 จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) รางวัล 

จรรยาบรรณดเีด่น ประจ�าปี 2564 จดัโดยคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย รางวัลสถานประกอบกิจการ

ดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2564 

จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รางวัล

กองทนุหน้าใหม่ดเีด่นประจ�าปี 2563 ประเภทกองทนุเดีย่ว Single Fund 

กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ กลุ่มหน่วยงานเอกชน ขนาดกองทุนมากกว่า 

1,000 ล้านบาท จัดโดยสมาคมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ รวมถึงยังได้รับ

การยกย่องให้เป็นบริษัทจดทะเบยีนทีม่กีารก�ากับดแูลกิจการ (Corporate 

Governance Report of Thai Listed Companies 2021) ในระดับ 

“ดเีลศิ” (Excellent) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)

ทั้งน้ี บริษัทฯ เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทยและ 

ในภมูภิาคเอเชียทีไ่ด้รับประกาศนียบตัรรับรองคณุภาพมาตรฐานสากล 

ISO 9002 ในด้านการบริการประกันภัยรถยนต์จาก Bureau Veritas 

Quality International (BVQI) สถาบันที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก 

ในปี 2540 และบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองคุณภาพในทุกระบบงาน 

ของส�านักงานใหญ่ สาขา และส�านักงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เมื่อปี 2543 ต่อมาบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ 

ISO 9001 : 2000 ทุกระบบงานขององค์กรเมื่อปี 2545 จากน้ันได้รับ 

การรับรองคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ทกุระบบงานขององค์กรในปี 2552 
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จาก BVQI และปี 2558 จาก British Standards Institution (BSI) 

จากนั้นในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

ทกุระบบงานขององค์กรจาก BSI สะท้อนให้เหน็ถงึความมุง่มัน่ของบริษทัฯ 

ในการรักษามาตรฐานระบบการบริหารงานและกระบวนการท�างาน 

ที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง

และจากการถกูโจมตทีางไซเบอร์ (Cyber Attack) ได้ทวีความรุนแรง 

มากยิง่ข้ึน และกลายเป็นความเสีย่งทีส่�าคญั สร้างความเสยีหายแก่ธุรกจิ

จ�านวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเก็บไว ้

เป็นจ�านวนมากเช่นบริษัทประกนัภัย ซึง่ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวและให้ความส�าคัญในการ

ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยจัดท�าระบบบริหารจัดการ 

ความมัน่คงปลอดภยัของข้อมูล (Information Security Management) 

ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานสากล ช่วยเพิม่ความปลอดภยัให้กบัข้อมลูสารสนเทศ

ต่างๆ ขององค์กร ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับ 

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศจากองค์กรต่างๆ 

ได้แก่ มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001 : 2005 จากบริษัท เอเจเอ 

รีจิสตราส์ จ�ากัด ในปี 2557 มาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001:2013 

จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ในปี 2559 และในปี 2561 

บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการคุ้มครอง

ข้อมูลบัตรเครดิต (Payment Card Data Industry Data Security 

Standard: PCIDSS) ตามข้อก�าหนดของ VISA อีกด้วย 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

ของลกูค้า การน�าไปใช้ และการเกบ็รักษาอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกบั 

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าข้อมูล

ส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ เป็นข้อมูลที่ได้รับความยินยอม 

จากลกูค้าแล้วเสมอ จะถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในขอบเขตทีล่กูค้าอนุญาต

เท่านั้น และจะถูกเก็บรักษาอย่างเป็นความลับไม่เปิดเผยกับบุคคลใด

บริษัทฯ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อน�ามาพัฒนา

ประสทิธิภาพการบริการ และออกผลติภัณฑ์ทีเ่หมาะสมกบักลุม่ผูบ้ริโภค

อย่างต่อเน่ือง โดยก�าหนดแผนการเยี่ยมเยียนและรับฟังความเห็น 

ของลูกค้ารายส�าคัญ และรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้ารายย่อย 

ที่ส่งเข้ามายังบริษัทฯ ในช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็น 

ที่แสดงอยู่บน Social Media นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังก�าหนดเป้าหมาย

ตัวช้ีวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้าประจ�าปีทั้งในระดับองค์กรและ

ระดบัหน่วยงาน และจดัตัง้หน่วยงานภายในบริษทัฯ คอื ศนูย์ควบคมุคณุภาพ 

เพือ่ด�าเนินการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าต่อการบริการด้านต่างๆ 

ของบริษัทฯ โดยการส�ารวจทางโทรศัพท์ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ 

ว่าสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้หรือไม่ และมีการรายงานผลการส�ารวจ

ดังกล่าวต่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อรายงานการบริการ 

ที่ยังได้รับความพึงพอใจต�า่ และแนวทางการแก้ไขต่อไป

ทั้งน้ีในปี 2564 ลูกค้าของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบด้านรายได ้

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

อย่างรุนแรง บริษทัฯ ได้มมีาตรการแบ่งเบาภาระด้านการเงนิแก่ลกูค้า 

โดยการให้ลกูค้าทัง้ทีเ่ป็นลกูค้าใหม่และลกูค้าต่ออายสุามารถผ่อนช�าระ 

ค่าเบีย้ประกันภยัได้สูงสุด 10 เดือนโดยไม่มีดอกเบี้ยผ่านบัตรเครดิต 

ที่เข้าร่วมโครงการ และได้ขยายมาตรการดังกล่าวไปจนถึงสิ้นปี 2565 

ด้านคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการด�าเนินการธุรกิจด้วยการผลักดันและพัฒนาคู่ค้า 

ซึ่งได้แก่ ตัวแทน นายหน้านิติบุคคล และสถาบันการเงิน ให้เติบโต 

ไปพร้อมกบับรษิทัฯ ซึง่บริษทัฯ มกีารพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในการเช่ือมโยงระบบและกระบวนการท�างานร่วมกับคู่ค้า เพื่อเพิ่ม 

ความสะดวกแก่คูค้่าในการท�างานร่วมกับบริษทัฯ และท�าให้คู่ค้าสามารถ

ประหยัดต้นทุนการด�าเนินงาน สามารถบริการลูกค้าได้ดียิ่งข้ึน เช่น 

ระบบ BKI Web Partner ส�าหรับให้คู่ค้าสามารถค�านวณเบี้ยประกันภัย

ได้ด้วยตนเอง และออกกรมธรรม์ ณ จดุขายได้ ระบบ API (Application 

Programming Interface) ส�าหรับเชื่อมโยงข้อมูลของบริษัทฯ กับคู่ค้า

รายส�าคัญ ระบบ Web Entry ซึ่งอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าของคู่ค้า

สามารถด�าเนนิการใส่ข้อมลูเพือ่ขอท�าประกนัภยัหรอืต่ออายปุระกนัภยั

ได้ด้วยตนเอง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้มกีารรับฟังความคิดเหน็ของคู่ค้าเพ่ือน�ามาพฒันา

ประสทิธิภาพการบริการอย่างต่อเน่ือง เช่นเดยีวกบัทีด่�าเนินการกบัลกูค้า 

โดยการจดัท�าแผนเยีย่มเยยีนคูค้่ารายส�าคญัอย่างเป็นระบบ และถอืเป็น

ตวัช้ีวดัความส�าเร็จของหน่วยงาน มกีารก�าหนดเป้าหมายตวัช้ีวัดระดบั

ความพึงพอใจของคู่ค้าประจ�าปีทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงาน 

และให้ศูนย์ควบคุมคุณภาพด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า 

ต่อการบริการด้านต่างๆ ของบริษัทฯ โดยการส�ารวจทางโทรศัพท ์

เพือ่วดัระดบัความพงึพอใจว่าสามารถบรรลเุป้าหมายทีต่ัง้ไว้หรือไม่ และมี 

การรายงานผลการส�ารวจดงักล่าวต่อคณะผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัฯ 

เพื่อรายงานการบริการที่ยังได้รับความพึงพอใจต�่า และแนวทาง 

การแก้ไขต่อไป
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ด้านพนักงาน 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งด้านการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการ

และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี สะท้อนจากการที่บริษัทฯ ได้รับ

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นประจ�าปี 2564 จัดโดยกรมสวัสดิการ

และคุม้ครองแรงงาน เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั ทัง้น้ี บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ

ต้ังแต่การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าร่วมงาน โดยการสร้าง 

ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้โดดเด่น เป็นที่รู้จักของนิสิตนักศึกษาใน 

สถาบนัอดุมศกึษาช้ันน�าผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การมอบทนุการศกึษา

มอบสิง่ของและงบประมาณเพือ่สนับสนุนกจิกรรมนักศกึษา การเปิดโอกาส 

ให้เข้ามาเยีย่มชมกจิการของบริษทัฯ  การจดักิจกรรมประกวดแผนการ 

สือ่สารการตลาด เป็นต้น เพือ่ดงึดดูผูท้ีมี่ความสามารถและศกัยภาพสงู

ให้มาร่วมงานกบับริษทัฯ หลงัส�าเร็จการศกึษา โดยบริษทัฯ ได้มุง่เน้น 

ถงึความหลากหลาย (Diversity) ของภูมิหลงัและคณุสมบตัขิองพนักงาน 

ไม่จ�ากดัการสรรหาเฉพาะผูส้มัครทีมี่คณุลกัษณะรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

เพือ่ให้สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินธรุกจิของบริษัทฯ ทีมุ่ง่เน้นการ

ขยายตลาดลกูค้ารายย่อยและตลาดในส่วนภูมิภาคซึง่มีความหลากหลาย

ของกลุม่เป้าหมายสงู และเมือ่ได้เข้าเป็นพนกังานของบริษทัฯ แล้ว บริษัทฯ 

ได้มกีารอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถอย่างต่อเน่ือง เพือ่เสริมสร้าง

และพฒันาศกัยภาพของบคุลากรให้รอบรู้ในธุรกจิ ผลติภัณฑ์ และมุง่มัน่ 

ในความเป็นเลศิในการให้บริการ ได้แก่ การสนับสนุนทนุการศกึษาใน 

ระดับปริญญาโทในสาขาวชิาทีบ่ริษทัฯ ต้องการ การจดัหลกัสตูรอบรมที่

หลากหลายทัง้โดยหน่วยงานฝึกอบรมของบริษัทฯ และการจดัส่งเข้ารับ 

การอบรมที่สถาบันภายนอกทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแม้จะอยู่ในช่วง

การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษทัฯ ยงัมีการจดัให้

พนักงานเข้าร่วมการอบรม และสมัมนาแบบออนไลน์ (Virtual Seminar) 

ในหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ทีจ่ดัภายในองค์กรและทีจ่ดัโดยหน่วยงานภายนอก 

เพือ่ให้พนักงานได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งไมข่าดตอน 

บริษัทฯ ยังมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมีคุณลักษณะ บุคลิก และพฤติกรรม

ในรูปแบบที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Agile 

Organization ซึ่งพนักงานจะต้องมีคุณลักษณะที่ส�าคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 

เก่ง  (มคีวามเป็นมอือาชีพในการบริหารจัดการ และการให้บริการลกูค้า) 

กล้า (กล้าเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหา เรียนรู้สิ่งที่ท้าทาย เท่าทนั

เทคโนโลยี) และ น่ารัก (สร้างความประทับใจเหนือความคาดหมาย 

ด้วยความจริงใจ) รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานเป็นผู้ทีมี่คณุธรรมจริยธรรม 

นอกเหนือจากการเป็นผูท้ีมี่ความรู้เกีย่วกบัวชิาชีพ เพือ่ให้สอดคล้องกบั

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ได้ก�าหนดเน้นชัดในการเป็นองค์กรคุณธรรม 

ส�าหรับการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพให้อยู ่กับองค์กรโดยเฉพาะ

พนักงานรุ่นใหม่ อายุงานไม่มาก ซึ่งมักมีแรงจูงใจในการหาแสวงหา

โอกาสในการท�างานทีด่ข้ึีนอยู่เสมอน้ัน นอกเหนือจากการให้ผลตอบแทน

และสวัสดิการด้านต่างๆ ที่จูงใจแล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนการพัฒนา

พนักงานเป็นรายบุคคลที่เหมาะสมกับศักยภาพและต�าแหน่งงาน และ

มกีฎเกณฑ์การเลือ่นต�าแหน่งทีชั่ดเจน เพือ่ให้พนักงานได้เลง็เหน็โอกาส

ก้าวหน้าในองค์กร ตลอดจนมุ่งพัฒนาระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่

ยุติธรรม โปร่งใส และสอดคล้องกับเป้าหมายประจ�าปีขององค์กร 

เช่นเดียวกับการปรับปรุงกฎระเบียบในการท�างาน เช่น การแต่งกาย 

ช่วงเวลาปฏิบัติงาน หรือการใช ้สิทธ์ิการลาต่างๆ ให้ยืดหยุ ่น 

ผ่อนคลายมากข้ึน สอดคล้องกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯ 

มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนทุกต�าแหน่งงานอย่างเท่าเทียมกัน 

บนพื้นฐานของการเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและความหลากหลาย

ของบุคคล โดยได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณ (Code 

of Conduct) ของบริษัทฯ 

และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) น้ัน บริษทัฯ ได้จดัหาวัคซนีป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ให้แก่พนักงาน โดยจัดหาประเภทของวัคซีนทางเลือกที่

หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเลือกชนิด

ของวัคซีนที่สอดคล้องกับแนวคิดด้านสุขภาพอนามัยของตนเอง 

การให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ 

โดยจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และจัดหาระบบงานที่จ�าเป็นส�าหรับ 

การให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้านโดยที่ยังสามารถรักษาความสามารถ

ในการให้บริการลูกค้า คู่ค้าได้เช่นเดิม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้

ตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นการ

ปฏบิตังิานทีบ้่าน รวมถงึการเปลีย่นแปลงด้านเศรษฐกจิและวถิชีีวติอืน่ๆ 

เน่ืองจากผลกระทบของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อสขุภาพจติใจของพนักงาน (Mental Health) ซึง่จะส่งผล 

ต่อประสทิธภิาพในการท�างานตามมา บริษทัฯ จงึได้ออกมาตรการดแูล

สุขภาพจิตใจของพนักงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งการจัดทีมงานเพื่อคอยให้

ค�าปรึกษาด้านสุขภาพจิตใจของพนักงาน การจัดหลักสูตรอบรมด้าน

การดูแลสุขภาพจิตใจผ่านระบบออนไลน์โดยผู้เช่ียวชาญจากภายนอก 

รวมทัง้การเผยแพร่ค�าแนะน�าและแนวทางการดแูลสขุภาพจติใจผ่านทาง

สื่อออนไลน์ภายในของบริษัทฯ เป็นระยะ

นอกเหนอืจากผูม้ส่ีวนได้เสยีของบริษทัฯ ทีส่�าคญัมากทีส่ดุ 3 อนัดบัแรก

ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยงัมแีนวทางการตอบสนองความต้องการและดแูล

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ กลุ่มอื่นๆ ดังนี้

ด้านหน่วยงานก�ากับดูแล

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ที่หน่วยงานก�ากับดูแล

ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน ทั้งในด้านฐานะทางการเงิน และการด�ารง 

เงินกองทุนที่มีมากกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด การจัดท�ารายงานทางการเงิน

และระบบบญัชีทีชั่ดเจน โปร่งใส รวมถึงการให้ความร่วมมอืในการปฏบิติั

ตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัและปราบปราม

การฟอกเงิน การต่อต้านการก่อการร้าย และการรักษาความปลอดภัย

ของข้อมูลลูกค้า ตลอดจนการยึดมั่นในนโยบายต่อต้านการทุจริต 

อย่างจริงจงั ซึง่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มาตั้งแต่ปี 2558
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ด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีนโยบายช่วยเหลือสังคมและชุมชนในด้านต่างๆ มาอย่าง 

ต่อเนื่องยาวนาน ครอบคลุมหลากหลายทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 

บรรเทาสาธารณภัย การประกอบอาชีพ การท�านุบ�ารุงศาสนา และ 

ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งที่ด�าเนินการโดยบริษัทฯ เอง ผ่านมูลนิธิ 

กรุงเทพประกันภัย และการร่วมมือกับบริษัทพันธมิตรในเครือ ได้แก่ 

โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ตลอดจนพันธมิตร

ทางธุรกิจอืน่ๆ ทัง้น้ี ในปี 2564 ซึง่ประเทศไทยยงัคงประสบกบัสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างรุนแรง 

บริษัทฯ จึงยังคงมุ่งเน้นที่การสนับสนุนเงินทุน ตลอดจนอุปกรณ์และ

ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น เตียงผู้ป่วย ชุด PPE เคร่ืองช่วยหายใจ 

เคร่ืองผลิตออกซิเจนและพ่นละอองยาแก่สถานพยาบาลต่างๆ 

ต่อเน่ืองจากปีที่ผ่านมา เช่น โรงพยาบาลอุ้มผาง โรงพยาบาลสกลนคร 

สถาบันการแพทย ์ฉุก เฉินแห ่งชาติ โรงพยาบาลสมุทรสาคร 

โรงพยาบาลรามาธิบด ีโรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 

โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน ์

ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)

และจากเหตกุารณ์อทุกภยัทีเ่กิดข้ึนในหลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศในช่วงปลายปี 

2564 บริษัทฯ ได้มส่ีวนร่วมในการช่วยเหลอืผู้ประสบภัย โดยการแจกจ่าย

ถงุยงัชีพให้แก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่รวมทัง้เร่งรัดการพจิารณาจ่ายค่าสนิไหม

ทดแทนให้แก่ผูเ้อาประกนัภยัของบริษทัฯ กรณีทรัพย์สนิได้รับความเสยีหาย

จากอุทกภัยดังกล่าวโดยเร็ว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความระมัดระวังในเร่ืองการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษทัฯ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมเป็นอย่างยิง่ โดยมนีโยบายว่า 

การปฏิบัติงานต่างๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนการปฏิบัติตามหลักการและข้อก�าหนด 

ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อมอย่างเคร่งครัด เช่น การจดัการ

ด้านพลังงาน การจัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การบริหาร

จดัการด้านคณุภาพอากาศ การบริหารจดัการขยะมลูฝอย และการป้องกนั

อุบัติภัยที่อาจเกิดข้ึนในองค์กร เช่นเดียวกับการก�าหนดให้คู่ค้าหรือ 

Supplier ของบริษัทฯ ต้องด�าเนินการเร่ืองการป้องกันผลกระทบด้าน 

สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนเช่นกัน ทั้งน้ี ส�าหรับ Supplier ของบริษัทฯ 

ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสูง คือ อู่ซ่อมรถ

ในสัญญาของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด 

โดยก�าหนดให้อู่ซ่อมรถที่ขอสมัครเข้าร่วมเป็นอู่ในสัญญาของบริษัทฯ 

ต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ท�าการค้า ซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือ 

เป็นอนัตรายต่อสขุภาพจากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง มรีัว้คอนกรีตล้อมรอบ

สถานทีป่ระกอบการอย่างมดิชิดทกุด้าน และต้องมสีภาพแวดล้อมการท�างาน

ทีเ่ป็นระเบยีบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสขุภาพอนามัยของพนักงานและ

ลูกจ้างของอู่ซ่อม ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตรวจประเมินความสามารถ 

ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวของอู่ซ่อมเป็นระยะ

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลัก 

ธรรมาภิบาล ซึ่งตลอดระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ 

ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองถึงการมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรม

และโปร่งใส ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 

จนเป็นทีย่อมรับจากสาธารณชน สะท้อนจากการทีบ่ริษทัฯ ได้รับรางวลั

จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจ�าปี 2564 ซึ่งมอบให้กับบริษัท 

ที่น�าหลักจรรยาบรรณไปใช้ในการด�าเนินธุรกิจจนเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ 

และศรัทธาจากสังคม

จากการด�าเนินธุรกิจอย่างก้าวหน้า มัน่คง และมคีวามรับผดิชอบต่อสงัคม

ตลอดระยะเวลาที่ประกอบกิจการ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับพระราชทาน

ตราต้ัง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งถือเป็นสิริมงคลและเป็น

เกียรติประวัติสูงสุดของบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่ได้รับ

พระราชทานพระบารมปีกป้องในคร้ังน้ี ตราต้ังพระราชทานน้ีเป็นประดจุ

เอกสารรับรองว่าบริษัทที่ได้รับพระราชทานได้ประกอบธุรกิจการค้า 

โดยซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม มีหลักฐานมั่นคง เป็นที่เช่ือถือ 

แก่มหาชนทั้งหลายและเพื่อเป็นก�าลังใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจ อันจะเป็น 

การส่งเสริมธุรกิจในประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงตลอดไป

ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเบี้ยประกันภัยรับรวมเติบโต

ร้อยละ 5.0 โดยกลยุทธ์ส�าคัญในการด�าเนินงาน ได้แก่ การขยายงาน

ประกนัภยัรถยนต์ในประเภทประกนัภัยทีม่ผีลการด�าเนินงานทีด่ต่ีอเน่ือง 

โดยลดเบีย้ประกนัภยัลงเพือ่แข่งขัน การขยายงานในตลาดทีม่กีารเตบิโต

สงู เช่น ตลาดประกนัภยัสขุภาพจากการทีผู่บ้ริโภคตระหนักถงึความเสีย่ง

ด้านสุขภาพมากยิง่ข้ึน หรือประกันภยัไซเบอร์ รวมไปถึงการออกผลติภณัฑ์

ลกัษณะใหม่ๆ ทีส่อดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงด้านพฤตกิรรมผูบ้ริโภค

และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 

ประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชา-กัญชง ประกันภัย Surf Skate เป็นต้น 

นอกจากน้ี ยงัมุง่ขยายการรับประกนัภยัทรัพย์สนิในต่างประเทศ ผ่านทาง

ลกูค้าสนิเช่ือของสาขาธนาคารกรุงเทพในต่างประเทศ ซึง่การขยายงาน 

ทีก่ล่าวมานัน้จะยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของการรักษาวินัยในการรับประกนัภัย

อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การค�านวณเบี้ยประกันภัยให้สอดคล้องกับ 

ความเสีย่งภยัทีแ่ท้จริง การจดัท�าการส�ารวจภยั (Risk Survey) กับทรัพย์สนิ

และสถานทีเ่อาประกันภัยอย่างเข้มงวดก่อนพจิารณาตกลงรับประกนัภยั 
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นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงนโยบายการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

แก่กลุม่ผูม้รีายได้น้อย ซึง่มจี�านวนเพิม่ขึน้อย่างมากจากผลกระทบของ 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกจิของประเทศให้สามารถ 

เข้าถงึหลกัประกนัความคุ้มครองในทรัพย์สิน ร่างกาย และอนามัย เพื่อ

ส่งเสริมการพึง่พงิตนเองและลดภาระด้านงบประมาณของภาครัฐในการ

ดแูลช่วยเหลอื โดยในปี 2564 บริษทัฯ ยงัคงจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประกันภยั

ราคาประหยัดทีม่คีวามคุม้ครองเฉพาะเจาะจง ได้แก่ ประกันภัยสขุภาพ

คุม้ครองเฉพาะผูป่้วยใน (IPD) ประกันภยัสขุภาพคุม้ครองเฉพาะไข้หวดัใหญ่

และโรคที่มีสาเหตุมาจากยุง ประกันภัยสุขภาพคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย

จากโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน เช่นเดียวกับการเข้าร่วม 

ในโครงการประกันภยัต่างๆ ทีด่�าเนินการโดยภาครัฐที่ต้ังข้ึนมาเพื่อลด

ความเสีย่งด้านภาระงบประมาณของภาครัฐในการอดุหนุนกลุม่เสีย่งต่างๆ 

ได้แก่ ประกนัภยันาข้าว ประกันภัยข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ประกันภัยคุ้มครอง 

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส�าหรับผู้เดนิทางชาวต่างชาติเข้ามา

ในราชอาณาจักรซึง่โครงการประกนัภัยต่างๆ ดงักล่าวได้สร้างประโยชน์

อย่างยิ่งต่อประชาชนให้ได้มีหลักประกันความมั่นคงทางการเงินและ

แบ่งเบาภาระของภาครัฐ โดยที่ไม่ได้สร้างผลก�าไรต่อบริษัทฯ มากนัก 

ส�าหรับโครงการประกันภัยนาข้าวน้ันได้รับความสนใจจากเกษตรกร 

ในการเข้าร่วมโครงการอย่างมาก สะท้อนจากจ�านวนพื้นที่นาข้าว 

ที่เข้าท�าประกันภัย และเบี้ยประกันภัยที่ได้รับจากโครงการเพิ่มมากขึ้น 

อย่างต่อเนือ่งทกุปี โดยในปี 2564 มีเกษตรกรสนใจท�าประกนัภัยนาข้าว 

ถงึ 43.5 ล้านไร่ มเีบีย้ประกนัภยัรับ 3,568 ล้านบาท ทัง้น้ี บริษทัฯ มสีดัส่วน

การรับประกนัภยัในโครงการน้ีสงูเป็นอนัดบัต้นๆ ของบริษทัประกนัภยั

ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 

บริษทัฯ ยงัมุง่มัน่พฒันาการให้บริการทีโ่ดดเด่นเหนือกว่าคูแ่ข่ง ด้วยการ 

น�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ซึ่งในปี 2564 ได้ร่วมกับบริษัท Sapiens International Corporation 

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประกันภัยชั้นน�าของโลก เพื่อด�าเนินโครงการ Core 

Business System ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบงานทดแทน

ระบบเดิม ครอบคลุมทั้งกระบวนการรับประกันภัย จนถึงการเรียกร้อง

ค่าสินไหมทดแทน (End-to-end Solutions) ของกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อย 

ลกูค้าองค์กร และการรับประกันภัยต่อ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยงัได้พฒันา

ระบบฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Oracle Exadata Cloud@Customer 

ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามาก

ยิ่งข้ึน รวมทั้งยังมีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ต่างๆ ที่บริษัทฯ มีอยู่ ได้แก่ LINE Official Account, Mobile 

Application และเวบ็ไซต์ เพือ่รองรับปริมาณการเคลมประกนัภัยโควดิ 

จ�านวนมหาศาลในช่วงที่ประเทศไทยมีจ�านวนผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ต่อวนัเพิม่ข้ึนอย่างมาก ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเคลม

สินไหมทดแทนดังกล่าวแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่ 

คปภ. ก�าหนด

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ

หลกัธรรมาภบิาล และสนับสนุนความยัง่ยนืด้านสงัคม และสิง่แวดล้อม 

หรือแนวทาง ESG (Environmental, Social, Governance) ซึ่งตลอด

ระยะเวลาการด�าเนินธุรกิจทีผ่่านมาน้ัน บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง

ถงึการมุง่เน้นการด�าเนินธุรกจิทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส ปฏบิตัติามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติต่อพนักงานและคู่ค้า

ในห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) ของบริษทัฯ อย่างเป็นธรรมและเคารพ

ในสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคม 

ผ่านโครงการต่างๆ ของมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเป็นระยะเวลา 

ต่อเน่ืองยาวนาน นอกจากนี ้เพือ่ให้แนวทางการด�าเนินธุรกจิของบริษทัฯ 

ครอบคลมุสอดคล้องกับแนวคิด ESG มากยิง่ข้ึน บริษทัฯ จะน�าหลกั ESG 

มาประกอบเป็นส่วนหน่ึงในการก�าหนดทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ 

และแผนการด�าเนินธุรกิจประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถตัง้เป้าหมายด้าน ESG ทีจ่ะต้องบรรล ุและตวัช้ีวดัความส�าเร็จต่างๆ 

ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ
- การเปลี่ยนแปลงอ�านาจในการควบคุมบริษัทฯ 

 ไม่มี  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้ลงทุนในบริษัทร่วม 

3 บริษัท ได้แก่

1. Asia Insurance (Cambodia) Plc. มสัีดส่วนเงนิลงทนุร้อยละ 22.92 

บริษทัฯ ได้ส่งกรรมการและผูบ้ริหารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษทั

ดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย ตลอดจนให้การ

สนับสนุนและค�าแนะน�าในเร่ืองการรับประกันภัย สินไหมทดแทน 

ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน

2. Asian Insurance International (Holding) Limited มีสัดส่วน 

การลงทนุร้อยละ 41.70 โดยบริษทัดงักล่าวลงทนุในบริษทัประกันภัย 

ในภมูภิาค ได้แก่ Asia Insurance (Philippines) Corporation และ 

Cambodian Reinsurance Company ทัง้นี ้มกีรรมการของบริษทัฯ 

เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวด้วย

3. Bangkok Insurance (Lao) Company Limited มสีดัส่วนเงนิลงทนุ

ร้อยละ 38.0 บริษัทฯ ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมเป็น

กรรมการในบริษัทดังกล่าว และมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบาย 

ตลอดจนให้การสนับสนุนและค�าแนะน�าในเร่ืองการรับประกันภัย 

สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี และบัญชีการเงิน

การใช้เงนิท่ีได้จากเสนอขายตราสารทุนหรอืตราสารหน้ี
- ไม่มี
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของไทยคาดว่าม ี

อตัราการเตบิโตเพยีงร้อยละ 1.2 (ทีม่า: ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั) ซึง่ 

ค่อนข้างต�า่ เมือ่เทยีบกบัอตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิโลกทีม่แีนวโน้ม

เตบิโตถงึร้อยละ 5.9 (ทีม่า: International Monetary Fund: IMF) แม้ไทย

จะฟื้นตัวขึ้นจากการหดตัวถึงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 ก็ตาม เนื่องจาก

ภาคการท่องเทีย่วของไทยยงัคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ท�าให้นักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยปีน้ี มีจ�านวนเพียง 427,869 คน 

(ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เทียบกับ 6.7 ล้านคนในปี 

ก่อนหน้า แม้จะเร่ิมมกีารผ่อนปรนมาตรการการเดนิทางเข้าประเทศเพือ่

รับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ตาม โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) สายพนัธ์ุโอไมครอน ทีท่�าให้หลาย

ประเทศกลับมาเพิ่มความเข้มงวดหรือออกมาตรการจ�ากัดการเดินทาง

ระหว่างประเทศอีกคร้ัง เช่นเดียวกับอัตราหน้ีครัวเรือนที่ยังคงอยู่ใน

ระดับสูงอย่างต่อเน่ือง โดยสดัส่วนหน้ีครัวเรือนต่อ GDP ของประเทศไทย 

ณ สิน้ปี 2564 คาดว่าอยูท่ีร้่อยละ 90 (ทีม่า: ศนูย์วิจยักสกิรไทย) เทียบกับ

ปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 90.6 (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) จงึท�าให้

ก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคยงัคงมีอยูจ่�ากดั รวมทัง้ท�าให้สถาบนัการเงินยงัคง

เข้มงวดในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อ อย่างไรก็ตาม การส่งออกซึ่งเป็น

แรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยเติบโตถึงร้อยละ 17.1 (ที่มา: 

กระทรวงพาณิชย์) ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า 

ที่ส�าคัญ แม้จะได้รับผลกระทบเชิงลบจากอัตราค่าขนส่งสินค้า 

ระหว่างประเทศที่ปรับเพิ่มข้ึนอย่างมาก และการขาดแคลนช้ินส่วน 

ในการผลิตบางประเภท เช่น เซมิคอนดัคเตอร์

ทั้งนี้ ปี 2564 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงเติบโต

ร้อยละ 5.2 ซึง่มากกว่าเม่ือเปรียบเทยีบกบัปีทีผ่่านมาทีเ่ตบิโตร้อยละ 3.5 

(ทีม่า: ส�านักงานอตัราเบีย้ประกันวนิาศภัย) โดยเมือ่จ�าแนกตามประเภท 

การรับประกันภัย พบว่า

ประกันภัยรถยนต์: เติบโตร้อยละ 2.1 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการเติบโต

ร้อยละ 1.4 ในปี 2563 โดยได้รับผลบวกจากยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ 

(Commercial Vehicle) และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่มี 

แนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง แม้ยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ในภาพรวม 

จะเติบโตติดลบร้อยละ 4.2 ก็ตาม (ทีม่า: Toyota Motor Thailand)

ประกันภยัทางทะเลและขนส่ง: มีอัตราการเติบโตถงึร้อยละ 19.6 เทยีบกับ

ปี 2563 ที่หดตัวร้อยละ 3.3 เนื่องจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง 

หลังจากที่ประเทศต่างๆ ได้ผ่อนปรนหรือยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ 

และกลับมาด�าเนินธุรกรรมซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศอีกครั้ง

ประกันอัคคีภัย: เติบโตร้อยละ 3.5 เทียบกับการเติบโตร้อยละ 0.5 

ในปี 2563 เน่ืองจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลบวกจากการที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปรนมาตรการ LTV (Loan to Value Ratio) 

ไปจนถงึสิน้ปี 2565 ท�าให้สถาบนัการเงนิสามารถปล่อยสนิเช่ือทีอ่ยูอ่าศยั

ได้มากขึ้น

ประกันภยัเบด็เตลด็: เตบิโตร้อยละ 9.4 สงูกว่าการเตบิโตร้อยละ 8 ในปี  

2563 โดยยงัคงได้รับผลบวกจากการทีป่ระชาชนตระหนักถึงความเสีย่ง 

ด้านสขุภาพมากยิง่ข้ึน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้ประชาชนซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยโควดิเป็นจ�านวนมาก ส่งผลให้ประกันภัยสขุภาพมอีตัราการ

เติบโตถึงร้อยละ 18.5 อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันวินาศภัยได้รับผลกระทบ

ด้านสภาพคล่องจากการจ่ายสนิไหมทดแทนประกนัภยัโควดิเป็นจ�านวน

มากจนท�าให้บางแห่งไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ ยังคงมีประกันภัยเบ็ดเตล็ดบางประเภทที่มีข้อจ�ากัดในการ

ขยายงาน เน่ืองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) เช่น ประกันภัยการเดนิทาง ประกันภัยอบุติัเหตุการเดนิทาง

ส�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance 

for Tour Operators and Guides) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จากการที่

อัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดรับประกันภัยต่อของโลกยังคงเพิ่ม 

สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ประกันภัยเบ็ดเตล็ดหลายประเภท เช่น 

ประกันภัยทรัพย์สนิ ประกันภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อบคุคลภายนอก 

ประกันภัยไซเบอร์ และประกันภัยความรับผิดต่อวิชาชีพ มีอัตรา 

เบีย้ประกันภยัทีเ่พิม่สงูข้ึน จงึท�าให้ประกนัภยัเบด็เตลด็มแีนวโน้มเติบโต

ส�าหรับ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) น้ัน สามารถ 

สร้างผลประกอบการในปี 2564 ได้สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ 

มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 24,510.99 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 

อย่างไรก็ตามจากการจ่ายสินไหมทดแทนส�าหรับประกันภัยโควิด 

จ�านวนมาก จึงท�าให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจากการรับประกันภัย 383.39 

ล้านบาท แต่เมื่อรวมรายได้สุทธิจากการลงทุนและรายได้อื่น 1,498.25 

ล้านบาท ท�าให้บริษัทฯ ยงัคงมกี�าไรก่อนหกัภาษเีงินได้ 1,114.86 ล้านบาท 

และมีก�าไรสุทธิ 1,055.88 ล้านบาท คิดเป็นก�าไรต่อหุ้น 9.92 บาท 

ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 25.41 บาท ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการ 
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ ้น 

งวดสดุท้ายในอตัราหุน้ละ 5 บาท รวมทัง้ปี 2564 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล

ในอัตราหุ้นละ 15 บาท  

ด้านฐานะความมั่นคงทางการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินกองทุน 

ต่อเงินกองทุนที่ต้องส�ารองตามกฎหมาย (Capital Adequacy Ratio: 

CAR) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 สูงถึงร้อยละ 202.4 (เกณฑ์มาตรฐาน

คอื ไม่ต�า่กว่าร้อยละ 120) ซึง่สถาบนัจดัอนัดบัความน่าเช่ือถอืช้ันน�าของโลก 

2 แห่ง คือสถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และสถาบันจดัอนัดบั 

A.M. Best ได้ประเมินอันดับความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษัทฯ 

อยูใ่นระดบัทีแ่ข็งแกร่งเช่นเดยีวกบัปีทีผ่่านมา คอื อยูใ่นระดบั A- (Stable) 

และระดับ A- (Excellent) ตามล�าดับ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ

ของบริษทัฯ ในการสร้างผลประกอบการทีด่ ีสามารถรักษาฐานะทางการเงนิ

ที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง 

การประกันภัยต่อ 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจทั้งการเอาประกันภัยต่อและรับประกันภัยต่อ  

ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มาตรา 31(2) ซึ่งแก้ไข

เพิม่เติมตามพระราชบญัญตัปิระกนัวนิาศภยั (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนด 

ห้ามมิให้มีจ�านวนเงินเอาประกันภัยเกินกว่าร้อยละ 10 ของเงินกองทุน 

(Capital Fund) ท�าให้บริษัทฯ ต้องเอาประกนัภัยต่อออกไป (Outward 

Reinsurance) เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการรับประกนัภยัทีม่มีลูค่าสงูๆ และช่วย

ลดความเสีย่งภยัโดยกระจายความเสีย่งภยัของบริษทัฯ ในรูปแบบ ดงัน้ี

1. การเอาประกันภัยต่อออกเฉพาะราย (Outward Facultative 

Reinsurance) เป็นการประกันภัยต่อแบบเป็นรายๆ และบริษัท

ประกันภยัต่อมอีสิระในการคดัเลอืกรับงานโดยสามารถตอบรับหรือ

ปฏิเสธได้เช่นเดียวกัน

2. การประกนัภยัต่อออกตามสญัญา (Outward Treaty Reinsurance)

 เป็นสัญญาที่บริษัทรับประกันภัยต่อให้ความไว้วางใจ และให้อิสระ

ในการจัดสรรงานแก่บริษัทเอาประกันภัยต่อ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ

ท�าสัญญาประกันภัยต่อ 2 แบบคือ การประกันภัยต่อตามสัญญา

แบบเป็นสัดส่วน (Proportional Treaty) และการประกันภัยต่อ 

ตามสัญญาแบบไม่เป็นสัดส่วน (Non-Proportional Treaty)

ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการรับประกันภัยต่อ (Inward Reinsurance) 

จากบริษัทประกันภัยทั้งภายในและต่างประเทศ ในรูปแบบการ 

รับประกันภัยต่อตามสัญญา (Inward Treaty Reinsurance) และ 

รับประกันภัยต่อเฉพาะราย (Inward Facultative Reinsurance)

นโยบายการรับประกันภัย
ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายในการรับประกันภัย ดังนี้ 

1. พิจารณารับประกันภัยตามความเสี่ยงภัย และก�าหนดเงื่อนไข 

ความคุ้มครอง อัตราเบี้ยประกันภัย และความรับผิดส่วนแรก 

ให้เหมาะสมกบัความเสีย่งภยัทีแ่ท้จริง โดยมุง่เน้นงานทีม่คีวามเสีย่งภยั

ต�า่ถงึปานกลาง ส�าหรบัภัยทีม่คีวามเสีย่งสงู จะมกีารพจิารณาเป็นรายๆ 

และต้องท�า Risk Survey ประกอบการพิจารณา 

2. พิจารณารับประกันภัยส�าหรับความเสี่ยงภัยทางธรรมชาติ เช่น 

แผ่นดินไหว น�้าท่วม ลมพายุ อย่างเคร่งครัด โดยก�าหนดวงเงิน

ความรับผิดของกรมธรรม์ตามระดับความเสี่ยงภัยของพื้นที่น้ันๆ 

รวมถึงก�าหนดความรับผิดส่วนแรกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย

3. ไม่แข่งขันทางด้านราคาที่ไม่คุ้มกับความเสี่ยงภัย 

4. จดัท�า Risk Survey เพือ่ประเมนิความเสีย่งภยัรวมถึงจดัท�าข้อเสนอแนะ

และตดิตามผลการปรับปรุงความเสีย่งภยั ตามระยะเวลาทีก่�าหนด

อย่างเคร่งครัด 

การตั้งเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน
บริษัทฯ ได้มีการต้ังเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนซึ่งประกอบด้วย 

เงนิส�ารองทีจ่ดัสรรส�าหรับความเสยีหายทีบ่ริษทัฯ ได้รับรู้แล้ว  เงนิส�ารอง

ส�าหรับความเสยีหายทีย่งัไม่ได้รับรายงาน เงนิส�ารองส�าหรับความเสยีหาย

ที่ไม่ได้บันทึก พัฒนาการค่าสินไหมเพิ่มลดในอนาคต และเงินส�ารอง 

ค่าสนิไหมทดแทนส�าหรับความเสยีหายทีปิ่ดไปแล้วและอาจมกีารร้ือฟ้ืน

ข้ึนมาใหม่อกีคร้ัง ด้วยวธิกีารมาตรฐานสากลตามหลกัการคณิตศาสตร์

ประกันภัย ภายใต้ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกนัภัย ในพระราชบญัญติัประกันวนิาศภัย 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ�ากัด
ในการประกอบธุรกิจ ปี 2564
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ด�าเนิน

อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี โดยเฉพาะสายพันธุ์โอไมครอนที่ระบาด 

ในช่วงปลายปี 2564 ส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมทั้ง

ประเทศไทยต้องใช้นโยบายการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศ

อย่างต่อเน่ือง โดยที่มีการผ่อนคลายเพยีงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ท�าให้

การเดินทางและการท่องเที่ยว ยังคงได้รับผลกระทบอย่างมาก 

ส่งผลอย่างยิ่งต่อเบี้ยประกันภัยที่ได้จากธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจ 

ที่เกี่ยวข้อง

2. การระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างหนักในปี 

2564 ทีส่่งผลใหม้ีจ�านวนผูต้ดิเชือ้ในประเทศสูงถงึกว่า 2.1 ลา้นคน 

ส่งผลต่อปริมาณค่าสนิไหมทดแทนของประกนัภยัโควดิ โดยเฉพาะ

กรมธรรม์แบบเจอ จ่าย จบ ซึง่มลูค่าสินไหมทดแทนของประกนัภัย

โควิด ในปี 2564 สูงถึง 40,000 ล้านบาท เทียบกับเบี้ยประกันภัย

ที่มีเพียง 10,562 ล้านบาท (ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยไทย) 

ท�าให้ผลประกอบการของบริษทัประกันภัยทีม่กีารจ�าหน่ายกรมธรรม์

ประกันภยัโควิด รวมถึงกรุงเทพประกันภัยได้รับผลกระทบอย่างมาก

3. ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่หดตัวลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 

2564 มียอดจ�าหน่าย 759,119 คัน เทียบกับ 792,146 คัน ในปี 

ก่อนหน้า คิดเป็นอัตราเติบโตติดลบร้อยละ 4.2 (ที่มา: Toyota 

Motor Thailand) ส่งผลกระทบต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ซึ่งมี

สัดส่วนในตลาดประกันวินาศภัยมากที่สุด

28



4. อตัราเงนิเฟ้อทีป่รับเพิม่ข้ึนจากต้นทนุการผลติสนิค้าและการขนส่ง

ทีเ่พิม่สงูข้ึนจากราคาน�า้มันและปัญหาความขัดข้องในห่วงโซ่อปุทาน 

(Supply Chain Disruption) ส่งผลต่อก�าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค สะท้อน

ให้เห็นจากหนี้สินภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 

5. อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงข้ึนส่งผลต่ออัตราค่าสินไหมทดแทนที่เพ่ิม 

สงูข้ึนของประกนัภัยบางประเภท เช่น ประกันภยัทรัพย์สนิทีต้่นทนุ

ค่าก่อสร้างเพิ่มสูงข้ึนจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและราคา 

วัสดุก่อสร้างที่ปรับเพิ่มขึ้น

6. จ�านวนสาขาของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

เน่ืองจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มหันไปท�าธุรกรรมผ่าน 

Digital Banking มากข้ึน เช่นเดยีวกบัการปิดสาขาธนาคารชัว่คราว

จ�านวนมากเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจ�าหน่ายกรมธรรม์ผ่าน

เคาน์เตอร์ธนาคาร (Over the Counter Bancassurance)

7. การด�ารงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ในระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.5 ตลอดทัง้ปี จากร้อยละ 1.25 ณ สิน้ปี 2562 

เพื่อช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อการสร้างผลตอบแทน

จากการลงทุนที่ท�าได้ยากขึ้น

8. การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคในการซือ้สนิค้า บริการ หรือ

ท�าธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน ช่วยสร้าง 

ช่องทางจ�าหน่ายใหม่ๆ ในการขยายตลาดให้กับบริษัทฯ โดยการ

ร่วมเป็นพนัธมติรกบัผู้ประกอบธรุกจิออนไลน์ต่างๆ เพือ่หาแนวทาง

พฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภัยทีเ่หมาะสมกบัลกูค้าและคูค้่าของธุรกิจ

ออนไลน์เหล่านั้น 

9. มาตรการจ�ากัดการเดินทางภายในประเทศอย่างเข้มข้นในช่วง 

กลางปี 2564 เนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) อย่างรุนแรง ส่งผลต่อปริมาณการเดนิทางโดยรถยนต์

ทีล่ดลง ท�าให้อตัราค่าสนิไหมทดแทนของประกนัภยัรถยนต์ลดลง

อย่างต่อเน่ืองจากปีก่อนหน้า และส่งผลให้บริษัทประกนัภัยมช่ีองว่าง

ในการแข่งขันด้านราคาในการจ�าหน่ายประกนัภยัรถยนต์เพิม่มากข้ึน

10. ปรมิาณการส่งออกของประเทศทีเ่ตบิโตข้ึนอย่างมากจากการฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับการขยายตัวของธุรกิจ Logistics 

ในประเทศตามปริมาณการขยายตัวของธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 

ส่งผลบวกต่อประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

11. การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ช่วยสร้าง

ความต้องการของผูบ้ริโภคต่อกรมธรรม์บางประเภทเพิม่มากข้ึน เช่น 

ประกนัภยัสขุภาพ เน่ืองจากผูบ้ริโภคตระหนกัมากข้ึนถึงความเสีย่ง

ด้านสขุภาพและภาระค่ารักษาพยาบาล เช่นเดยีวประกนัภยัไซเบอร์ 

เน่ืองจากการถูกโจมตทีางไซเบอร์ (Cyber Attack) ทีเ่พิม่สงูข้ึนจาก

การทีผู่บ้รโิภคมีการท�างานแบบทางไกล (Remote Working) และ

ท�าธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น

12. การแพร่หลายของการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด ESG และ

มาตรการสนับสนุนของภาครัฐในการส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ 

BCG (Bio, Circular, Green) ส่งผลให้เกดิโอกาสของธุรกจิบางประเภท

ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

ยานยนต์ไฟฟ้า เช่นเดียวกับความต้องการกรมธรรม์คุ ้มครอง 

ความรับผิดขององค์กร ตลอดจนกรรมการและผู้บริหารในกรณีที่

เกิดการละเมิด ESG ที่คาดว่าจะได้รับบทลงโทษที่รุนแรงมากข้ึน

จากหน่วยงานก�ากับดูแล

13. ข่าวสารด้านลบที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ อย่างกว้างขวางของบริษัท

ประกนัภยับางแห่งทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างหนักจากภาระค่าสนิไหม

ทดแทนกรมธรรม์ประกันภัยโควิด จนต้องมกีารแจ้งยกเลกิกรมธรรม์

และคนืเบีย้ประกนัภยัแก่ลกูค้า หรือถกูสัง่ปิดกจิการ น่าจะส่งผลให้ 

ผู ้บริโภคให้ความส�าคัญมากข้ึนต่อการเลือกท�าประกันภัยกับ 

บริษัทประกันภยัทีม่คีวามมัน่คงทางการเงินสงู อกีทัง้ตัวแทนนายหน้า 

ของบริษัทประกันภัยที่ถูกสั่งปิดกิจการอาจต้องพิจารณาย้าย 

การส่งงานมายังบริษัทประกันภัยที่มีสถานะทางการเงินมั่นคง 

สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าได้

ตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. นโยบายการตลาดของผลิตภณัฑ์และบรกิารท่ีส�าคญั
การแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) โดยเฉพาะการระบาดระลอกใหญ่ในช่วงกลางปี ส่งผลกระทบ

อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศในหลายภาคส่วน ธุรกิจจ�านวนมาก

ยังไม่สามารถด�าเนินกิจการได้ตามปกติและปัญหาการว่างงานยังคง 

ยดืเยือ้ยาวนาน ท�าให้หน้ีสินภาคครัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัสูง นอกจากน้ี 

ก�าลังซื้อของผู ้บริโภคที่ลดลงยังท�าให้ยอดจ�าหน่ายรถยนต์และ

อสังหาริมทรัพย์ในประเทศยังคงหดตัวลงจากปีก่อนหน้า ตลอดจน 

การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้อยู่ในระดับต�่าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ของธนาคารแห่งประเทศไทยส่งผลให้การสร้างผลตอบแทนจากการ

ลงทนุท�าได้อย่างจ�ากัด และทีส่�าคัญทีส่ดุ คือ จ�านวนผูติ้ดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ของประเทศไทยทีส่งูกว่าทีธุ่รกิจประกันภัยได้ประมาณการไว้

อย่างมาก ท�าให้ธุรกิจประกันภยัต้องแบกรับผลขาดทนุจากการรับประกนัภยั

กรมธรรม์ประกันภัยโควิดอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่ออัตราก�าไรจาก 

การรับประกันภยัและสถานะทางการเงนิของบริษทัประกันภยัหลายบริษทั

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงนั้น ธุรกิจประกันวินาศภัยสามารถ 

สร้างการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 

เป็นผลมาจากการขยายตวัอย่างมากของเบีย้ประกนัภยัสขุภาพ เน่ืองจาก

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่รุนแรงหนัก

ข้ึนกว่าในปี 2563 ท�าให้เกิดกระแสความต้องการซือ้ประกันภยัโควดิอย่าง

กว้างขวาง สะท้อนให้เห็นจากยอดจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยโควิด 

ในปี 2564 ที่มีมากถึง 14.8 ล้านกรมธรรม์ เทียบกับ 9.2 ล้านกรมธรรม์

ในปีก่อนหน้า (ทีม่า: สมาคมประกนัวนิาศภยัไทย) นอกจากน้ี การลงทนุ

ภาครัฐที่ยังคงเติบโตในระดับสูง ตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่ง 

ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเป็นปัจจัยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศส่งผลบวกต่อประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง 

ผนวกกบัอตัราเบีย้ประกนัภัยทรัพย์สนิในตลาดโลกทีป่รับตัวสงูขึน้อย่าง

ต่อเน่ือง เพือ่ชดเชยค่าสินไหมทดแทนของบริษทัประกนัภัยต่อทีเ่กดิจาก
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เคลมทีเ่ก่ียวข้องกับโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกจากน้ี 

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัวโดยเฉพาะประเทศคู ่ค ้าที่ส�าคัญของ

ประเทศไทยยังส่งผลบวกต่อภาคการส่งออกของประเทศ ประกอบกบั 

การขยายตวัของธรุกจิ Logistics จากความนิยมในการซือ้สนิค้าออนไลน์

ของผู้บริโภค ท�าให้ประกันภัยทางทะเลและขนส่งเติบโตได้อย่างมาก

ส�าหรับกลยุทธ์การแข่งขันที่เป็นที่นิยมของบริษัทประกันภัยในปี 2564 

ประกอบด้วย

• การร่วมเป็นพันธมติรกบัธุรกจิต่างๆ เพือ่จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ประกันภยั

ส�าหรับลูกค้าและคู่ค้าของพันธมิตรเหล่าน้ัน ทั้งการให้ส่วนลด 

ค่าเบีย้ประกนัภัยพเิศษ รวมถงึการแจกฟรีประกันภยัทีคุ่ม้ครองระยะสัน้ 

เช่น ระยะเวลา 1 เดอืน ให้กบัลกูค้าของพนัธมติร เพือ่ให้ได้ฐานข้อมลู

ของลูกค้าเหล่านั้นมาต่อยอดจ�าหน่ายประกันภัยอื่นๆ ต่อไป

• การขยายตลาดประกันภัยลูกค้ารายย่อย โดยการแจกประกันภัย

คุม้ครองการแพ้วคัซนีโควดิ ฟรีให้กับบคุคลทัว่ไป ซึง่นอกเหนือจาก

การได้ภาพลกัษณ์ทีด่แีล้ว ยงัท�าให้ได้ฐานลกูค้ามาต่อยอดจ�าหน่าย

ประกันภัยอื่นๆ ภายหลัง

• การพัฒนาช่องทางบริการทางออนไลน์ หรือ Digital Platform 

เพื่อให้บริการลูกค้าและคู่ค้าได้ดียิ่งข้ึน เช่น การพัฒนา Mobile 

Application, Line Official Account, Website, Telemedicine 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาบริการเพื่อรองรับปริมาณงานเคลม

ประกันภัยโควิด ที่มีลูกค้าแจ้งเคลมจ�านวนมากจนกระบวนการ

พิจารณาสินไหมทดแทนรูปแบบเดิมของบริษัทประกันภัยต่างๆ 

ไม่สามารถรองรับได้ อีกทั้งบริษัทประกันภัยหลายแห่งยังมีการ

พัฒนาระบบ Back Office ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้และลดต้นทุน

การด�าเนินงานในระยะยาว โดยน�าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เช่น 

Cloud, ERP, Robotic Process Automation, ระบบ AI ในการ

ตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการท�าประกันภัย เป็นต้น

• การออกกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองสอดคล้องกับ Lifestyle และ

ความเสี่ยงใหม่ๆ ของผู้บริโภค เช่น ประกันภัยโรคที่เกิดจากการ

ใช้โทรศัพท์มือถือมากเกินไป ประกันภัย Surfskate ประกันภัย

คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ประกันภัยคุ้มครองกรณีถูกดูหมิ่น 

ผ่านช่องทางออนไลน์ (Cyberbulling) โดยคุ้มครองค่าใช้จ่าย 

ในการก�าจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์

• การมบีริการเสริมและโปรโมชันส�าหรับลกูค้าทีเ่กีย่วกบัการระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น บริการท�าความสะอาด

และฆ่าเชื้อในบ้าน รถยนต์ หรือสถานประกอบการที่ท�าประกันภัย

• การหาพันธมิตรรายใหม่เพื่อขยายช่องทางจ�าหน่ายทางออนไลน ์

เพิ่มข้ึน เพื่อชดเชยช่องทางจ�าหน่ายดั้งเดิมที่ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการจ�ากัดการเดินทางในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา (COVID-19) เช่น ตูบ้ญุเตมิ Digital Broker, E-marketplace

• การน�าแนวคดิ ESG มาประกอบเป็นส่วนหนึง่ของการพฒันาผลติภณัฑ์ 

บริการ และนโยบายของบริษัทฯ เช่น การส่งเสริมความเท่าเทียม

ทางเพศโดยพัฒนากรมธรรม์ส�าหรับกลุ่มลูกค้า LGBT โดยเฉพาะ

ส�าหรับแนวทางการด�าเนินงานในปี 2564 ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั 

จ�ากัด (มหาชน) นั้น ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัย 

รับรวมที่ 24,000 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาวการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ 

จึงได้มีการก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขันที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ตลาดและความต้องการของผูบ้ริโภค เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายเบีย้ประกันภัย 

ที่ตั้งไว้ ดังนี้

• ขยายงานประกันภัยรถยนต์โดยใช้กลยุทธ์ด้านราคามากข้ึนใน 

Segment ที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีต่อเนื่อง เช่น ประกันรถยนต์

ภาคสมัครใจประเภท 2+ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค

ตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทีท่�าให้ปริมาณการใช้รถยนต์ลดลง 

ส่งผลให้อัตราค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์โดยรวมลดลง 

ท�าให้มช่ีองว่างในการลดราคาเพือ่การแข่งขันมากข้ึน อย่างไรกต็าม 

ยังคงมีมาตรการเข้มงวดเช่นเดิมในการพิจารณารับประกันภัย

รถยนต์ประเภทที่มีความเสี่ยงสูง เช่น รถบรรทุก รถกระบะขนส่ง

บางประเภท

• ขยายตลาดประกนัภยัประเภทอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลและสขุภาพอืน่ๆ  

นอกเหนือจากประกันภัยโควิด เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริโภคที่ตระหนักถึงความเส่ียงภัยด้านสุขภาพและค่ารักษา

พยาบาลเพิม่มากข้ึน โดยมุง่เน้นทีก่ารออกแพก็เกจประกนัภยัราคา

ประหยดั และมคีวามคุม้ครองเหมาะสมสอดคล้องกบัก�าลงัซือ้ของ

ผู้บริโภคในปัจจุบัน

• ขยายงานประกนัภยัไซเบอร์ (Cyber Insurance) ทัง้กบักลุม่เป้าหมาย

ลูกค้าองค์กร ซึ่งจะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นจากการบังคับใช้ 

พรบ.ข้อมลูส่วนบคุคลในปี 2565 และการเพิม่ข้ึนของการเรียกค่าไถ่

ทางไซเบอร์ (Ransomware) ทั่วโลก และกับกลุ่มเป้าหมายลูกค้า

รายบุคคล เพื่อคุ ้มครองความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการซื้อสินค้า

ออนไลน์ การท�าธรุกรรมทางการเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ และการ

เสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ (Cyber 

bullying) ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้บริหารความเสีย่งโดยจดัสรรประกนัภยัต่อ

อย่างเหมาะสม

• การร่วมเป็นพันธมติรกับคูค้่าในธรุกิจต่างๆ โดยเฉพาะกับผูป้ระกอบการ 

Digital Platform เพื่อจ�าหน่ายประกันภัยกับฐานลูกค้าของธุรกิจ

เหล่านั้น เช่น ACER, DTAC, AIS 

• ยังคงมุ ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยเหลือคู ่ค้า 

ของบริษัทฯ คือ ตวัแทน นายหน้า และองค์กรพนัธมติร ให้สามารถ

ขยายงานได้สะดวกรวดเร็วข้ึน และลดต้นทนุการท�างานลง โดยในปีน้ี

ได้พัฒนาระบบ Web Entry คือ ระบบส�าหรับให้ลูกค้าของคู่ค้า

สามารถกรอกข้อมูลเพ่ือท�าประกันภัยใหม่ หรือต่ออายุประกันภัย

ด้วยตนเอง ช่วยลดภาระของคู่ค้าในการจัดเกบ็ข้อมูล เช่นเดียวกับ

การจงูใจให้คูค้่าหนัมาออกกรมธรรม์แบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Policy) 

แทนการใช้กรมธรรม์แบบกระดาษดั้งเดิม ซึ่งนอกจากจะช่วย 

สร้างความสะดวกสบายให้กับลูกค้าและคู่ค้าแล้ว ยังเป็นการ 

ลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 
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• พัฒนาบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ ให้หลากหลาย 

และตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพิ่มข้ึน ทั้งช่องทาง 

Line@bangkokinsurance และ Mobile Application BKI iCare 

ได้แก่ การพฒันา Electronic Care Card ส�าหรับลกูค้าทีซ่ือ้ประกันภยั

อุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพเพื่อใช้ทดแทนบัตรแสดงสิทธิ 

การรักษาพยาบาลแบบเดิมที่เป็นกระดาษ ระบบ Inbound Voice 

Chatbot ส�าหรับบริการลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา โดยระบบอัตโนมัติ

จะสอบถามข้อมลูลกูค้าเบือ้งต้น และสามารถส่งข้อมลูให้พนักงาน

ทีเ่กีย่วข้องได้ทนัทโีดยไม่ต้องรอสายเพือ่คยุกับพนักงาน Call Center 

นอกจากน้ี ยงัได้พฒันาระบบการแจ้งเคลมออนไลน์ เพือ่รองรับปริมาณ

การเคลมประกันภัยโควิด จ�านวนมหาศาลในช่วงที่ประเทศไทยมี

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

อย่างหนัก ส่งผลให้บริษทัฯ สามารถจ่ายเคลมสนิไหมทดแทนดงักล่าว

แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามกรอบระยะเวลาที่ คปภ. ก�าหนด

นอกจากกลยุทธ์ด้านการขยายตลาดและการให้บริการลูกค้าแล้ว 

บริษทัฯ ยงัมุง่เน้นการเพิม่ประสทิธิภาพในการท�างาน และลดค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานระยะยาว ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในช่วง

หลายปีก่อนหน้า โดยในปี 2564 ได้ร่วมกบับริษัท Sapiens International 

Corporation ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประกันภัยชั้นน�าของโลก เพื่อด�าเนิน

โครงการ Core Business System ซึ่งเป็นการออกแบบและพัฒนาระบบ

งานทดแทนระบบเดิม ครอบคลุมทั้งกระบวนการรับประกันภัย จนถึง

การเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทน (End-to-end Solutions) ของกลุม่ลกูค้า

ทัง้รายย่อย ลกูค้าองค์กร และการรับประกนัภยัต่อ เช่นเดยีวกับการพฒันา

ระบบฐานข้อมลูด้วยเทคโนโลย ีOracle Exadata Cloud@Customer ซึง่จะ 

ท�าให้บริษทัฯ เข้าถงึข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ามากยิง่ข้ึน

บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมให้ลูกค้าองค์กรมีการด�าเนินกิจการ 

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการ

ส�ารวจภัย (Risk Survey) กับทรัพย์สินและสถานที่เอาประกันภัย 

เพือ่ประเมนิจดุบกพร่องทีอ่าจส่งผลต่อความเสีย่งภัยต่างๆ อย่างละเอยีด 

ด้วยทีมวิศวกรส�ารวจภัยที่มีมากกว่า 20 คน และใช้เทคโนโลยีทันสมัย

ต่างๆ ได้แก่ Fire Simulation, Fire Hydrant Flow Test, Drone, 

Thermoscan เป็นต้น เพื่อแนะน�าลูกค้าที่มีระดับความเสี่ยงสูง 

ถงึแนวทางการปรับปรุงให้ความเสีย่งลดลงก่อนการตกลงรับประกนัภัย 

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าได้รับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกลงแล้ว  

ยงัช่วยสร้างความปลอดภยั ลดความเสยีหายและอนัตรายทีอ่าจเกดิข้ึน

ต่อบุคลากร ชุมชนรอบข้าง และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ส�าหรับ

กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมทีม่คีวามเสีย่งภัยสงูเป็นพเิศษ เช่น พลาสตกิ ไม้ 

กระดาษ น�า้ตาล บริษทัฯ ยงัได้จดักิจกรรมอบรมสมัมนาด้านการป้องกันภัย

และแนวทางลดความเสี่ยงภัยกับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเป็นพิเศษอีกด้วย

2. ลักษณะลูกค้า
ลูกค้ารายบุคคล ได้แก่ ลูกค้าปัจเจกบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ เสนอ

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลต่างๆ ได้แก่ 

ประกันภัยส�าหรับทีอ่ยูอ่าศัย ประกันภยัรถยนต์ ประกันภยัเคร่ืองบนิโดยสาร 

ส่วนบคุคลและโดรน ไปจนถงึประกนัภยัความเสยีหายของทรัพย์สนิและ 

ช่ือเสยีงส่วนบคุคลอนัเกดิจากการถกูโจมตทีางไซเบอร์ (Cyber Attack) 

นอกจากน้ี ยงัมผีลติภณัฑ์ประกันภยัส�าหรับคุม้ครองความเสีย่งต่อชีวิต

และอนามยั ประกอบด้วย ประกันภัยอบุติัเหตุส่วนบคุคลและประกนัภยั

สุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง และผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครอง

ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร กรรมการและ 

ผู้บริหารองค์กร เป็นต้น

ลูกค้าองค์กร ประกอบด้วยธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อม ขนาดกลาง จนถึง

ธุรกิจขนาดใหญ่และหน่วยงานภาครัฐ โดยบริษัทฯ ให้บริการคุ้มครอง

ความเสี่ยงภัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันภัย

รถยนต์ ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือภายในประเทศ 

รวมถึงประกันภัยความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล 

ขององค์กรจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) นอกจากนี้ 

ยงัมปีระกนัภยัความเสีย่งภัยทกุชนิด (Industrial All Risks) ส�าหรับโรงงาน

อุตสาหกรรมต่างๆ การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณชน (Public 

Liability) ส�าหรับอาคารส�านักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้า 

และสถานบริการต่างๆ ประกันภัยการก่อสร้างส�าหรับลูกค้าที่ด�าเนิน

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและติดตั้ง ไปจนถึงประกันภัยเครื่องบินโดยสาร

ส�าหรับลูกค้าที่เป็นสายการบิน 

ลูกค้าอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มบริษัทในเครือ และลูกค้าของบริษัทในเครือ 

ซึ่งบริษัทฯ จะให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทเช่นเดียวกัน

ทั้งน้ี ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกค้ารายย่อย ซึ่งบริษัทฯ 

ไม่ได้มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเป็นพิเศษ โดยสัดส่วน 

เบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงจากลกูค้ารายใหญ่ 10 รายแรก มสีดัส่วนเพยีง

ประมาณร้อยละ 10.0 ของเบีย้ประกนัภยัรับโดยตรงของบริษทัฯ ทัง้หมด 

มาตลอดทุกปี ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญ หากบริษัทฯ สูญเสียลูกค้ารายใหญ่เหล่านั้นไป

ร้อยละของยอดขายของลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก

ปี 2564 (%) ปี 2563 (%) ปี 2562 (%)

สัดส่วนลูกค้ารายใหญ่ 10 รายแรก 10.6 10.1 9.2

31



3. กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลกูค้าเป้าหมายจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ กลุม่ลกูค้าบคุคลทัว่ไป ภาคธุรกจิเอกชน ภาครัฐวสิาหกิจ บริษทัในเครือ และกลุม่ลกูค้าของบริษทัพนัธมติร 

เช่น กลุ่มลูกค้าสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ

4. ช่องทางการจ�าหน่าย
ช่องทางการจ�าหน่ายของบริษัทฯ สามารถแบ่งเป็น 4 ช่องทางหลัก ซึ่งบริษัทฯ มีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงกระจายตามแต่ละช่องทาง

อย่างเหมาะสม ไม่พึ่งพิงเพียงบางช่องทางมากจนเกินไป ดังนี้

ช่องทางการจ�าหน่าย แยกตามสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับ

จำานวน (ราย)  สัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง (%)

ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา 2,393 21.0

นายหน้านิติบุคคล 356 27.2

สถาบันการเงิน 42 21.1

ลูกค้าโดยตรง - 30.7

4.1  ตัวแทนและนายหน้าบุคคลธรรมดา

บริษทัฯ มตีวัแทนและนายหน้าบคุคลธรรมดา ณ สิน้ปี 2564 รวมทัง้ส้ิน 

2,393 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

จงูใจตวัแทนฯ ให้เข้ามาร่วมงานกบับริษัทฯ ด้วยนโยบายด้านการพฒันา

ความรู้ความสามารถของตวัแทนฯ ให้เป็นมืออาชีพ การจัดหาเทคโนโลยี

ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการท�างานของตัวแทนฯ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว 

ตลอดจนการจดัการสนิไหมทดแทนทีร่วดเร็วเป็นธรรม มากกว่าการจงูใจ

ด้วยการให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ 

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในด้านการรักษาความสัมพันธ์กับตัวแทน 

อย่างแน่นแฟ้น โดยผู ้บริหารของบริษัทฯ จะมีการเข้าเยี่ยมเยียน 

รับฟังปัญหาและความคิดเห็นของตัวแทนอย่างใกล้ชิด ท�าให้ปัญหา 

ของตัวแทนได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นการสร้าง 

ความผูกพันระหวา่งตัวแทนกับบรษิทัฯ สง่ผลให้บรษิัทฯ สามารถรกัษา

ปริมาณงานประกันภัยที่มีอยู่ และจูงใจให้ตัวแทนพิจารณาเพิ่มสัดส่วน

การส่งงานประกันภัยให้กับบริษัทฯ มากขึ้น

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของตัวแทนและนายหน้า 

บุคคลธรรมดา ที่อาจไม่ด�าเนินตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทฯ ก�าหนด

อย่างเคร่งครัด จนท�าให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้า และช่ือเสียงของ 

บริษัทฯ ตามมา โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ตัวแทนทราบอย่างชัดเจนเป็น

ลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ข้ันตอนการรับสมัคร ถึงการขอความร่วมมือ 

ในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนแต่ละรายเป็นประจ�าทุกป ี

โดยตวัแทนทีม่กีารร้องเรียนจากลกูค้าหรือหน่วยงานตรวจสอบของบริษัทฯ 

หากพบว่ามคีวามผดิจริงตามค�าร้องเรียน จะถกูพจิารณาไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมินและยุติสัญญาการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ทันทีไม่ว่าจะมี

ผลงานเบี้ยประกันภัยเท่าใดก็ตาม

 

4.2  นายหน้านิติบุคคล

บริษัทฯ มีนายหน้านิติบุคคล ณ สิ้นปี 2564 รวมทั้งสิ้น 356 ราย 

ทั้งที่เป็นนายหน้านิติบุคคลในประเทศและนายหน้านิติบุคคลที่เป็น

บริษัทข้ามชาติ มีฐานลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ มีความซับซ้อน 

ของทรัพย์สินและเง่ือนไขการรับประกันภัยสูง เช่น โรงงานปิโตรเคมี 

เครื่องบิน และความรับผิดตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี

นายหน้านิติบุคคลที่เน้นจ�าหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน ์

โดยเฉพาะ ซึ่งมีจ�านวนรายที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ มากข้ึน

เร่ือยๆ ทั้งน้ี นายหน้านิติบุคคลจะให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยอย่าง

ครบวงจร ต้ังแต่การแนะน�าประเภทการประกันภัย การเป็นตัวแทน 

ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทฯ ตลอดจนการ

จัดเก็บเบี้ยประกันภัยแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแนวทางการสนับสนุน

การท�างานและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับนายหน้านิติบุคคล 

อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับตัวแทน

ทั้งน้ี บริษัทฯ มีนิติบุคคลรายใหญ่ที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยต่อ 

เบีย้ประกันภัยรับรวมของบริษัทฯ มากเป็นพิเศษอยู่ 1 ราย คือ บริษัท 

ทีคิวเอ็ม อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ�ากัด โดยสร้างเบี้ยประกันภัยรับ

โดยตรงให้บริษัทฯ ถึง 1,638 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.7 

ของเบีย้ประกนัภยัรับรวมของบริษทัฯ ในปี 2564 ซึง่บริษทัฯ ได้ตระหนัก

ถึงความส�าคัญของนิติบุคคลรายน้ีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ 

และหาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยการเข้าถือหุ้น

ในบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 2.37 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 8 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 

มีนาคม 2564)
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4.3 สถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีการจ�าหน่ายกรมธรรม์แก่ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเช่ือ 

ของธนาคารกรุงเทพ ตลอดจนดีลเลอร์รถยนต์และบริษัทลีสซิ่งต่างๆ 

ซึ่งการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยร่วมกับธนาคารกรุงเทพนั้นเป็น 

ช่องทางส�าคัญที่บริษัทฯ ใช้ขยายฐานลูกค้ารายย่อยในส่วนภูมิภาค 

รวมถงึการขยายฐานลกูค้าภาคธรุกจิในต่างประเทศด้วย โดยการจ�าหน่าย

กรมธรรม์แก่ลูกค้าธนาคารน้ันมีทั้งในรูปแบบของการที่พนักงานของ 

บริษทัฯ เข้าไปเสนอขายเอง และการเสนอขายโดยพนักงานของธนาคาร

กรุงเทพ ซึง่จะน�าเสนอแก่ลกูค้าทีใ่ช้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเป็นหลกั 

โดยบริษัทฯ ได้พัฒนากรมธรรม์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความ

คุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัยที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการเสนอขาย 

ของพนักงานธนาคาร ตลอดจนมีการฝึกอบรมความรู้ด้านประกันภัย 

ให้แก่พนักงานธนาคาร เพือ่ให้สามารถน�าเสนอกรมธรรม์ให้แก่ลกูค้าได้

อย่างถูกต้อง อย่างไรกต็าม จากปัจจบุนัทีล่กูค้าธนาคารทีใ่ช้บริการผ่าน

เคาน์เตอร์ของธนาคารมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ ตลอดจนจ�านวนสาขา

ธนาคารที่ลดลง บริษัทฯ จึงได้อยู่ระหว่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

และการเชื่อมโยงระบบงาน เพื่อจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง 

Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพทดแทน

 

4.4 ลูกค้าโดยตรง

คือ ลูกค้าที่ติดต่อขอซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ โดยตรง และบริษัทฯ 

ให้บริการและดแูลโดยตรง ซึง่บริษัทฯ ได้พฒันาช่องทางจ�าหน่ายต่างๆ 

เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมายโดยตรงให้ได้มากที่สุด เช่น 

BKI Care Station ในห้างสรรพสินค้าชั้นน�าทั่วประเทศ การขยายสาขา 

ไปสู่จังหวัดต่างๆ ในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ

ผ่านช่องทางออนไลน์มากข้ึน บริษัทฯ จึงได้พัฒนาการน�าเสนอข้อมูล

และจ�าหน่ายกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เว็บไซต์ของบริษัทฯ 

รวมทัง้ช่องทาง Social Media คอื LINE Official Account เช่นเดยีวกับ

การแสวงหาพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Platform ต่างๆ เพื่อ

ร่วมกันพฒันาผลติภณัฑ์ประกนัภัยทีเ่หมาะสมในการจ�าหน่ายแก่ลกูค้า

และคู่ค้าของพันธมิตรเหล่านั้น

ส�าหรับลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นองค์กรและสถาบันต่างๆ บริษัทฯ ได้ม ี

หน่วยงานธุรกิจลกูค้าองค์กรส�าหรับการขยายตลาดและให้บริการลกูค้า

กลุม่น้ีโดยเฉพาะ และน�าเทคโนโลยด้ีานการรักษาความสมัพันธ์กบัลูกค้า 

(CRM) มาช่วยสนับสนุนพนักงานของบริษัทฯ ในการจัดท�าแผน

เยี่ยมเยียนและกิจกรรมรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ 

ช่องทางจ�าหน่ายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ด้วยตระหนักถึง

ความส�าคญัของหลกัประกนัด้านการเงนิเพือ่ช่วยเหลอืกลุม่บคุคลเหล่า

น้ีให้สามารถพึ่งพิงตนเองได้ ลดภาระที่มีต่อสังคมและงบประมาณ 

ช่วยเหลือของภาครัฐ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ราคาประหยัด เช่น ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล เบีย้ประกนัภยั 59 บาท 

คุ้มครอง 60 วัน เพือ่จ�าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่น อเีลฟเว่น 

ซึง่เป็นช่องทางทีส่ามารถเข้าถงึกลุม่ผูม้รีายได้น้อยทัว่ประเทศ ตลอดจน

การเข้าร่วมกบั คปภ. ในโครงการจ�าหน่ายกรมธรรม์ประกนัภยัอบุตัเิหตุ

ปีใหม่ส�าหรับเทศกาลปีใหม่ ประจ�าปี 2565 เบี้ยประกันภัย 10 บาท 

ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังร่วมเป็นพันธมิตร 

กับคู่ค้าที่เป็นผู้ประกอบการ Digital Platform ที่มีฐานลูกค้าเป็นกลุ่ม 

ผู้มีรายได้น้อยจ�านวนมาก เช่น ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 

ผูใ้ห้บริการสนิเช่ือดจิทิลัรายย่อย เป็นต้น เพือ่หาแนวทางพฒันาผลติภณัฑ์

ราคาประหยัดส�าหรับจ�าหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าของผู้ประกอบการเหล่าน้ี 

โดยการจ�าหน่ายและจดัส่งกรมธรรม์จะด�าเนนิการผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งหมด ซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถข้ามข้อจ�ากัดในด้านต้นทุนการ 

ออกกรมธรรม์ที่แต่เดิมท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ�าหน่ายกรมธรรม์ที่มี

ความคุ้มครองและราคาที่ต�า่มากได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในฐานะ

กลุ่มธุรกิจที่มีอยู่จ�านวนมาก และมีบทบาทในการจ้างงานและสร้าง 

รายได้แก่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ ์

ทีม่คีวามคุม้ครองและเบีย้ประกนัภัยสอดคล้องเหมาะสมกบักลุม่ SMEs 

ออกมาจ�าหน่าย เช่น แพ็กเกจประกันภัยร้านค้าอุ่นใจ ที่คุ้มครองกรณี

ไฟไหม้ การโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และความรับผิดต่อบุคคล

ภายนอกที่เกิดอุบัติเหตุในสถานประกอบการ นอกจากนี้ ในปัจจุบันที่

ธุรกิจต่างๆ มีความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) 

มากข้ึน ขณะทีธ่รุกจิ SMEs น้ันมข้ีอจ�ากดัในการจดัหาบคุลากรและการลงทนุ 

ในระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) บริษัทฯ จึงได้

ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยไซเบอร์ส�าหรับธุรกิจ SMEs โดยจ�าหน่าย

กับฐานลูกค้า SMEs ของธุรกิจพันธมิตร ได้แก่ AIS และ SRAN 

จากการบริการที่มีประสิทธิภาพ และการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

อย่างใกล้ชิด แม้จะอยูร่ะหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาระดบัความพงึพอใจ

ของลกูค้าต่อการบริการของบริษทัฯ ในระดบัทีส่งูไม่แตกต่างจากช่วงก่อน

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) สะท้อนให้เหน็

จากผลการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้าต่อการบริการด้านต่างๆ ของ 

บริษัทฯ ประจ�าปี 2564 ที่มีระดับความพึงพอใจโดยรวมสูงถึงร้อยละ 

96.5 จากการส�ารวจกลุม่ตวัอย่างทัง้ทีเ่ป็นลกูค้ารายย่อยและลกูค้าองค์กร

มากกว่า 20,000 คน
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2. สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 
แม้การแข่งขันในธุรกิจประกันวินาศภัยจะรุนแรง และบริษัทฯ เน้น

นโยบายการประกอบธุรกิจอย่างระมัดระวัง ไม่แข่งขันด้านราคาเกิน

ความจ�าเป็นก็ตาม แต่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ยงัคงสามารถด�ารงรักษาความเป็นบริษัทประกนัภัยทีมี่เบีย้ประกันภยัรับ

โดยตรงมากทีส่ดุ เป็นอนัดบั 3 มาตลอดช่วงหลายปีทีผ่่านมา เป็นผลจาก

ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าและคู ่ค้าที่มีต่อบริษัทฯ 

เนื่องจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ  ดังนี้

1. ความมั่นคงทางการเงิน

แม้จะต้องมีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดจ�านวนมาก 

แต่ในปี 2564 สถาบัน Standard & Poor’s (S&P) และ A.M. Best ยัง

คงประเมินความน่าเช่ือถือทางการเงินของบริษัทฯ อยู ่ในระดับ 

A- (Stable) และระดับ A- (Excellent) ตามล�าดับ นอกจากนี ้บรษิทัฯ 

ยงัมสีดัส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพยีง 0.93 เท่า สะท้อนให้เหน็ถงึ

ความมั่นคงและน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ต่อความสามารถในการด�าเนิน 

ธุรกิจในระยะยาว สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ลูกค้า ตลอดจน 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับคู่ค้าได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน 

2. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

ซ่ึงมีฐานลูกค้ากว่า 17 ล้านบัญชี และนอกจากจะมีจ�านวนสาขา 

ทั่วประเทศกว่า 1,100 สาขา มากเป็นอันดับ 1 ของธนาคารพาณิชย ์

ในประเทศไทยแล้ว ยังมีนโยบายการขยายช่องทางการบริการและการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน Mobile Banking, Banking Agent และ 

ช่องทางออนไลน์อืน่ๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้น้ี ธนาคารกรุงเทพเป็นช่องทาง 

อัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับตลาดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ที่มา: ปี 2564 - ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย, ปี 2563 และ 2562 - คปภ.

ที่มา: ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 22,953 21,546 20,059

อัตราการเติบโต (%) 6.5 7.4 19.9

ตลาดประกันวินาศภัย

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท) 265,849 252,618 244,055

อัตราการเติบโต (%) 5.2 3.5 5.2

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ประเภทการรับประกันภัย
อันดับที่

ส่วนแบ่ง
ตลาด

อันดับที่
ส่วนแบ่ง
ตลาด

อันดับที่
ส่วนแบ่ง
ตลาด

อัคคีภัย 3 13.0 3 13.5 3 13.5

ภัยทางทะเล 2 11.6 2 11.0 2 10.5

ภัยยานยนต์ 3 6.2 3 6.4 3 6.2

ภัยเบ็ดเตล็ด 2 11.6 2 11.3 2 10.8

รวม 3 8.6 3 8.5 3 8.2

ภาวะการแข่งขัน
1. สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ในปี 2564 ธุรกิจประกันวินาศภัยมีจ�านวนบริษัทประกันภัยทั้งสิ้น 54 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทประกันภัย

ที่มีเบี้ยประกันภัยสูงสุด 10 อันดับแรก มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงถึงร้อยละ 65.1 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของธุรกิจประกันวินาศภัย

ทั้งหมด (ที่มา: ส�านักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย)
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การขยายงานประกันภัยที่ส�าคัญอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย

ทรัพย์สนิขนาดใหญ่จากลกูค้าสนิเช่ือทีเ่ป็นองค์กรธุรกจิ และเบีย้ประกันภัย

จากลูกค้ารายย่อยผ่านการจ�าหน่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารและช่องทาง

ออนไลน์ นอกจากน้ี ธนาคารกรุงเทพยังมีสาขาในประเทศอื่นๆ ใน

อาเซียนมากถึง 8 ประเทศ รวมถึงธนาคาร Permata ในอินโดนีเซีย 

ที่ธนาคารกรุงเทพได้เข้าไปถือหุ้นใหญ่ และมีสาขากว่า 250 แห่ง 

ทั่วอินโดนีเซีย ช่วยสร้างโอกาสต่อบริษัทฯ ในการขยายธุรกิจไปยัง

ประเทศเหล่าน้ี ซึ่งหลายประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ในระดับสูงและธุรกิจประกันวินาศภัยที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก

3. ความแข็งแกร่งของ Brand กรุงเทพประกันภัย

จากฐานะความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัทฯ ที่ท�าให้การช�าระ 

ค่าสินไหมทดแทนแก่ลกูค้าและคูค้่าทางธรุกจิต่างๆ เช่น อูซ่่อมรถยนต์ 

โรงพยาบาล เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม และการเป็นพันธมิตร 

ที่ใกล้ชิดกับธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นหน่ึงในธนาคาร 

ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ได้ส่งผลให้บริษัทฯ มีภาพลักษณ์ที่ดีและ

ชัดเจนในเรือ่งความมัน่คง น่าเชือ่ถอื และน่าไว้วางใจมาโดยตลอดจาก

ลกูค้าและคูค้่าทีเ่คยสมัผสักบับริการ นอกจากนี ้ลกูค้ายงัมีความผกูพนั

กบัตราสนิค้า (Brand Engagement) มกีารแนะน�าบอกต่อแบบปากต่อปาก

ในระดบัสงู สะท้อนให้เหน็จากอตัราการต่ออายกุรมธรรม์ทีอ่ยูใ่นระดบัสงู 

บริษัทฯ ยังได้พยายามสร้างภาพลักษณ์และความจดจ�าใน Brand 

กรุงเทพประกันภัยแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นและวัยท�างานตอนต้น

มากข้ึน เน่ืองจากกลุม่คนเหล่าน้ีจะกลายเป็นกลุม่เป้าหมายทีม่ศีกัยภาพ

ส�าหรับการจ�าหน่ายสินค้าประกันภัยในอนาคต โดยการจัดกิจกรรม 

การสือ่สารการตลาดทีห่ลากหลาย รวมทัง้เพิม่ช่องทางสือ่สารตราสนิค้า

และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการรับสื่อของ 

ผูบ้ริโภคกลุม่นี ้เช่น การสือ่สารผ่านทาง Social Media หรือลงโฆษณา

ในสือ่ออนไลน์ต่างๆ และในยคุปัจจบุนัทีข่่าวสารด้านลบสามารถเผยแพร่ 

ทาง Social Media อย่างง่ายดายและรวดเรว็ บรษิทัฯ ไดม้กีารตดิตาม

ข้อมลูและความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้องกบับริษัทฯ ใน Social Media ต่างๆ 

อย่างใกล้ชิด และหากเริ่มมีข้อมูลเชิงลบถูกเผยแพร่ใน Social Media 

บริษัทฯ จะรีบด�าเนินการหาสาเหตุที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นเชิงลบน้ัน 

เพื่อด�าเนินการแก้ไขและชี้แจงแก่สาธารณชนโดยเร็ว

4. พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง

บริษัทฯ ยึดถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร และ 

ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆ ให้กับพนักงาน 

อย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับ

องค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) 

อยูใ่นระดบัทีต่�า่เมือ่เทยีบกับค่าเฉลีย่ของอตุสาหกรรม ส่งผลให้พนักงาน

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท�างานยาวนาน สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสูรุ่่นได้อย่างต่อเน่ือง ท�าให้

การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการที่สภาพแวดล้อมในการแข่งขันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว

ในปัจจุบัน พนักงานของบริษัทฯ จึงได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึง 

ความส�าคัญในการก้าวทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 

และต้องมคีวามยดืหยุน่ในการปรับแนวคดิและการท�างานให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขัน 

ของคู่แข่ง

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความส�าคัญกับการ 

จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า คู่ค้า และกิจกรรมการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ให้อยู่ในรูปของฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ในการน�าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถ

สนับสนุนการตัดสนิใจของผูบ้ริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทนัเหตุการณ์ 

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน รวมทั้งได้จัดต้ังหน่วยงานด้าน

เทคโนโลยดีจิทิลัโดยเฉพาะ เพือ่ท�าหน้าทีว่เิคราะห์และจดัหาเทคโนโลยี

ดจิทิลัทีเ่หมาะสมกบัความต้องการของลกูค้ามากทีส่ดุ รวมถงึการคดิค้น

นวตักรรมด้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทีท่�าให้บริษทัฯ มคีวามโดดเด่นในการ

บริการลูกค้าและคู่ค้าเหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับการ 

ลดต้นทุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 

โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูล

ทางการเงินของลูกค้าจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในระบบการจัดเก็บข้อมูลและระบบ

การท�างานที่เอื้อให้พนักงานสามารถท�างานแบบทางไกล (Remote 

Working) เพื่อสร้างความต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจระหว่างที่การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่สิ้นสุด โดยที่

บริษทัฯ สามารถให้พนักงานส่วนใหญ่ท�างานทีบ้่าน (Work from Home) 

นับต้ังแต่เร่ิมการระบาดในปีทีผ่่านมา โดยทีย่งัรักษาความสามารถในการ

ให้บริการลกูค้าและคูค้่าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สร้างความม่ันใจให้

กับลูกค้าและคู่ค้าว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดข้ึน บริษัทฯ 

จะยงัคงมศีกัยภาพในการด�าเนนิธุรกจิและให้บริการได้อย่างไม่ขาดตอน

6. ช่องทางจ�าหน่ายและฐานลูกค้าที่หลากหลาย

จากประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยที่ยาวนาน ระดับเงินกองทุน

ที่แข็งแกร่งและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง ส่งผลให้บริษัทฯ 

สามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย ตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าหลายกลุ ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ที่สามารถขยายงานได้ทั้งตลาดลูกค้าทั่วไป (Mass Market) และ 

ตลาดลกูค้าเฉพาะกลุม่ (Niche Market) ทีต้่องใช้ความรู้ความเช่ียวชาญ

เฉพาะด้านและเครือข่ายด้านการรับประกันภัยต่อที่แข็งแกร่ง
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นอกจากน้ี เบี้ยประกันภัยรับโดยตรงของบริษัทฯ ยังมาจากช่องทาง 

การจ�าหน่ายที่หลากหลาย ไม่มุ่งเน้นเฉพาะช่องทางใดช่องทางหน่ึง 

ซึง่จะส่งผลกระทบอย่างยิง่หากเกดิอปุสรรคข้ึนกบัช่องทางน้ันๆ เช่นเดยีวกบั

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยจากลูกค้ารายย่อยที่เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

เพือ่ลดความเสีย่งจากการพึง่พงิลกูค้าองค์กรรายใหญ่ทีจ่ะส่งผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ อย่างมากหากบริษัทฯ ต้องสูญเสียลูกค้ารายใดรายหนึ่งไป 

ซึง่ในปัจจบุนั บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการขยายตลาดลกูค้ารายย่อย

ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในปัจจุบัน โดยการขยายงานน้ีด�าเนินการผ่านทั้งช่องทางออนไลน ์

ที่พัฒนาโดยบริษัทฯ เอง และการเป็นพันธมิตรกับคู่ค้าที่เช่ียวชาญ 

การจ�าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมถึงการแสวงหาพันธมิตรที่เป็น 

ผู้ประกอบการ Digital Platform เพื่อขยายงานประกันภัยกับฐานลูกค้า 

คู่ค้าของพันธมิตรเหล่านั้น

7. การด�ารงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรคุณธรรม

บริษทัฯ มวัีฒนธรรมองค์กรทีแ่ข็งแกร่งตามแนวคดิ “ใจเขา ใจเรา” คอื 

การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางและค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

เป็นอนัดบัแรก ซึง่พนักงานทกุระดบัได้รับการปลกูฝังและยดึถอืเป็นหลกั

ในการปฏิบัติงานเสมอมา เช่นเดียวกับการก�าหนดนโยบายการปฏิบัติ

ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมส�าหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางการท�างาน 

เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่ลกูค้าว่า บริษทัฯ จะยดึมัน่ในการบริการทีเ่ป็นธรรม

อันน�าไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า โดยนโยบายน้ีครอบคลุมตั้งแต่ 

การก�าหนดเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขกรมธรรม์ที่ค�านึงถึงประโยชน์ 

ของลูกค้าเป็นส�าคัญ การน�าเสนอขายที่ต้องน�าเสนอข้อมูลส�าคัญ 

อย่างถกูต้อง ครบถ้วน การจดัให้มมีาตรการในการปกป้องข้อมลูส่วนบคุคล

ของลกูค้า และการจดัการชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาประกันภยั

อย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนก�าหนดกระบวนการรับเร่ืองร้องเรียน

และจดัการเร่ืองร้องเรียนต่างๆ ของลกูค้าด้วย ทัง้น้ี พนักงานทีเ่ข้าใหม่

ทกุรายจะต้องเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรจรรยาบรรณธุรกจิ (Code of 

Conduct) และสอบวัดความรู้ความเข้าใจผ่านตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

นอกจากน้ี กิจกรรมช่วยเหลอืสงัคมในด้านต่างๆ ทีบ่ริษัทฯ ได้ด�าเนินมา

อย่างต่อเน่ืองยาวนานผ่านมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้สะท้อนถึง 

ความเป็นองค์กรคุณธรรมที่มีความรับผิดชอบและใส่ใจต่อชุมชนและ

สังคมที่บริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ ซึ่งในปี 2564 ที่ประเทศไทยยังคง

ประสบกับภาวะการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

อยา่งต่อเนือ่ง บรษิทัฯ ยงัคงมุง่เน้นในการสนบัสนนุดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุข โดยการมอบเคร่ืองช่วยหายใจและอุปกรณ์การแพทย ์

แก่โรงพยาบาลต่างๆ รวมถึงโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต ร่วมกับ

สถานีวิทยุ สวพ. 91 เช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
ลักษณะการจัดให้ ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1. การให้กู้ยืม
นโยบายการให้กู้ยืม

บริษัทฯ มีนโยบายการให้กู ้ยืม โดยมีทรัพย์สินจ�านอง หรือจ�าน�า 

เป็นประกัน ซึ่งมีเงื่อนไขการให้กู้ยืมเป็นไปตามที่ก�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

และฉบบัแก้ไขเพิม่เติม ทัง้น้ีบริษทัฯ จะพจิารณาการให้กูย้มือย่างรอบคอบ

และระมดัระวงั รวมถึงความสามารถในการช�าระคนืเงนิกูท้ัง้เงินต้นและ

ดอกเบีย้ รวมถงึการได้รับผลตอบแทนทีม่คีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง

ส�าหรับการพจิารณาให้กูย้มืแก่โครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และผูกู้้

รายย่อยน้ันมีปัจจัยส�าคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ การใช้เงินกู้ให้ตรง 

ตามวัตถุประสงค์ในการขอกู้ ประวัติและความสามารถของผู้กู้ในการ

จ่ายช�าระหน้ีคืน โดยจะพิจารณากระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน 

เงินทุนหรือสินทรัพย์ของผู ้ขอกู ้ และปัจจัยที่ เป ็นเงื่อนไขอื่นที่ มี 

ผลกระทบต่อรายได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ อาชีพ รวมทัง้เง่ือนไขในการกู้ 

นอกจากน้ันบริษทัฯ ยงัให้ความส�าคญักบัทรัพย์สนิทีผู่ข้อกูน้�ามาจ�านอง

เป็นหลักประกันน้ันจะต้องมีคุณภาพและมีมูลค่าสูงกว่าจ�านวนหน้ี 

เพื่อเป็นการป้องกันการผันผวนของราคาสินทรัพย์น้ัน หากลูกหนี้ 

ไม่สามารถจ่ายช�าระหน้ีคืนได้ บริษัทฯ จะน�าทรัพย์สินดังกล่าว 

ขายทอดตลาดตามที่กฎหมายก�าหนด

ส�าหรับการประเมนิราคาอสงัหาริมทรัพย์ทีจ่ะน�ามาจ�านองเป็นหลกัประกนั 

หรือทรัพย์สินอื่นที่น�ามาเป็นหลักประกันน้ัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในประกาศคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การประเมินราคาทรัพย์สิน

และหน้ีสินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554 กล่าวคือใช้มูลค่า 

ทีป่ระเมนิโดยบริษทัประเมนิค่าทรัพย์สิน ซึง่บริษทัทีป่ระเมนิค่าทรัพย์สนิ

ดังกล่าวต้องไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะเดียวกับบุคคล 

ที่เก่ียวข้องกับกรรมการของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2552 และปฏิบัติตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

และฉบบัแก้ไขเพิม่เตมิ กรณีผูกู้ย้มืเป็นบคุคลธรรมดาทีซ่ือ้อสงัหาริมทรัพย์ 

เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้ใช้ราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยได้

การบริหารความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม

การให้กู ้ยืมมีความเสี่ยงประกอบด้วยปัจจัยความเสี่ยงภายนอก 

ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ และปัจจัยความเสี่ยง

ภายใน ได้แก่ มาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อ การกระจุกตัวของสินเชื่อ 

ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ เป็นต้น 
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บริษทัฯ ตระหนักถงึความส�าคญัในการบริหารความเสีย่งดงักล่าวจงึได้

ก�าหนดให้มีระเบียบวิธีปฏิบัติการให้กู้ยืมและการท�านิติกรรม โดยการ

ก�าหนดกระบวนการวเิคราะห์และอนุมตัเิงินให้กูย้มืน้ัน พนักงานผูรั้บผดิชอบ 

การวิเคราะห์ความเสีย่งด้านเครดติของผูกู้จ้ะด�าเนินการภายใต้หลกัเกณฑ์

การให้กู้ยืมที่ดีและมีความปลอดภัย การก�าหนดวงเงินให้กู้ยืม รวมถึง

มีกระบวนการอนุมัติเงินให้กู้ยืมเป็นล�าดับขั้นอย่างชัดเจน

ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารสัญญา มีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อท�า

นติิกรรมอย่างถกูต้องครบถ้วน การจัดเกบ็เอกสารสญัญาและหลกัประกัน 

อย่างปลอดภยั ตามมาตรฐานการปฏิบติังานทีด่ ี มีการตรวจสอบอย่าง

สม�า่เสมอ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมกีารทบทวนและตดิตามคณุภาพสนิเช่ือ

ของกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเน่ือง โดยพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพเศรษฐกจิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต บริษัทฯ ได้ปลกูฝังให้ผูป้ฏบิติังาน 

ด้านนี้ มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับและกฎระเบียบ

ต่างๆ อย่างเคร่งครัด ยึดถือหลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่และ 

การพิจารณาให้กู้ยืมตามมาตรฐานที่ดี

2. เงินลงทุน
นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทนุในหลกัทรัพย์ บริษทัฯ มนีโยบายการลงทนุทีเ่น้นความปลอดภยั

ของเงนิลงทนุเป็นส�าคญั โดยจะพจิารณาถงึผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบั

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการทบทวนนโยบายและ

กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ส�าหรับการลงทุน

ในหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ สามารถจ�าแนกเป็น 3 ส่วนหลกั คอื ส่วนแรก

เป็นการลงทุนในตราสารการเงินระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง สามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว คือ เงินฝากสถาบันการเงิน ต๋ัวเงินคลัง 

และพันธบัตรระยะสั้นของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนที่สองเป็นการ

ลงทนุทีใ่ห้รายได้เป็นประจ�าสม�า่เสมอ ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัร

รัฐวิสาหกิจ และหุ้นกู้ และส่วนสุดท้ายเป็นการลงทุนในตราสารทุน 

ทั้งหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์  

รวมไปถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ เช่น กองทุนรวม

ตราสารทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้บริษัทฯ 

มีการลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอื่น และลงทุนใน 

ต่างประเทศ โดยร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศที่มีความรู้ความเข้าใจ 

และเช่ียวชาญในธุรกจิประกนัวนิาศภัยเป็นอย่างด ีและผูร่้วมทนุท้องถิน่

น้ันๆ โดยเน้นลงทนุในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน และบริษัทฯ มนีโยบาย 

ทีจ่ะขยายการลงทนุไปในต่างประเทศเม่ือมีโอกาสและเวลาทีเ่หมาะสม  

ทัง้น้ี การลงทนุของบริษัทฯ ได้พจิารณาตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง 

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 

และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

นอกจากน้ีบริษัทยังให้ความส�าคัญกับการลงทุนในบริษัทที่มีแนวทาง 

การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) โดยค�านึงถึงปัจจัยด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, 

Governance: ESG) ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในกลุ่มน้ี ได้แก่ 

หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นนอกตลาด หุ้นกู้ ตลอดจน 

หน่วยลงทนุทีม่นีโยบายการด�าเนินธรุกจิตามแนวทางทีย่ัง่ยนื โดยบริษทั 

ได้ก�าหนดให้ผู้วิเคราะห์พิจารณาถึง ESG ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจ 

เลือกลงทุนและติดตามการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน�ามาซึ่ง 

ผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การลงทุนในตราสารทุน

สามารถจ�าแนกตามลักษณะการลงทุนดังนี้

1. การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) คือการลงทุน 

ในกิจการที่เกี่ยวเน่ืองและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นการ

ส่งเสริมการด�าเนินงานและการเตบิโตของบริษทัฯ โดยการเข้าร่วมทนุ

หรือซือ้หุน้ของบริษทัต่างๆ ทัง้ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์และ

ไม่ได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมถงึการร่วมลงทนุในธุรกจิ

ประกันภัยในต่างประเทศ

2. การลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์ (Long-Term Investments 

in Securities) เป็นการลงทุนซื้อขายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ 

โดยพจิารณาจากปัจจยัพืน้ฐาน ถงึศกัยภาพในการเตบิโตระยะยาว 

มีความสามารถในการท�าก�าไรและมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง 

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ทั้งน้ีนโยบายการลงทุน 

เป็นการถือหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในระยะยาว โดยคาดหวังที่จะ

ได้รับเงินปันผล และก�าไรเกินทุน (Capital Gain)

3. การลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ (Short-Term Investments 

in Securities) เป็นการลงทุนซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นกัน 

แต่จะเน้นการซื้อขายเพื่อคาดหวังก�าไรเกินทุน (Capital Gain) 

ซึ่งนอกจากจะพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของกิจการเป็นส�าคัญแล้ว 

ยงัพจิารณาถึงสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดและอตุสาหกรรม 

รวมถึงปัจจัยเชิงมหภาคอื่นๆ ณ ขณะนั้นเป็นส�าคัญด้วย

การลงทุนในตราสารหนี้

สามารถจ�าแนกตามประเภทผู้ออกตราสารหนี้ได้ ดังนี้

1. การลงทนุในพนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกจิ ทัง้ทีม่กีระทรวง

การคลังค�้าประกัน และไม่มีกระทรวงการคลังค�้าประกัน บริษัทฯ 

จะพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ย (Coupon Rate) อัตราผลตอบแทน 

ที่จะได้รับ (Yield) อัตราผลตอบแทนในตลาด (Market Yield) 

และอายขุองพนัธบตัร ให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสภาพคล่อง

ของบริษัทฯ

2. การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในหุ้นกู้ที่มี

คุณภาพของกิจการที่มีความมั่นคงและน่าเช่ือถือ โดยพิจารณา

ข้อมูลต่างๆ เช่น ประเภทของหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงล�าดับสิทธิที่จะได้รับ

ช�าระหน้ี อายหุุน้กู้ อตัราดอกเบีย้ (Coupon) อนัดบัความน่าเช่ือถือ

ของหุ้นกู ้ และ/หรือผู้ออกหุ้นกู ้ วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู ้

โดยให้ความส�าคัญกับ ESG เป็นต้น ทั้งน้ี ผู้ออกหุ้นกู้ (Issuer) 

ต้องเป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับ
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ของนักลงทนุ โดยมีอนัดบัความน่าเชือ่ถือไม่ต�า่กว่าอนัดบัทีส่ามารถ

ลงทุนได้ (Investment Grade) กลุ่มผู้บริหารมีประวัติที่ดี มีความ

โปร่งใส และหุ้นกู้ต้องมีสภาพคล่อง เผื่อในกรณีที่ต้องขายหุ้นกู้ 

ก่อนครบก�าหนดไถ่ถอน 

อนึ่ง บริษัทฯ มักถือตราสารหน้ีจนครบก�าหนดไถ่ถอนเป็นส่วนใหญ่ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้พจิารณาเผือ่กรณีทีต้่องขายหุน้กูก่้อนครบก�าหนด 

โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) จาก

การคาดการณ์แนวโน้มดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อมูลค่าตราสารหน้ีให้ผันผวนได้ รวมถึงค่าเสียโอกาสในการลงทุน 

ในตราสารหน้ีในอนาคตทีมี่ดอกเบีย้สงูกว่า หากมีการปรับอตัราดอกเบีย้

ให้สูงขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง บริษัทฯ มีการน�าพันธบัตรและหุ้นกู้ดังกล่าว 

ไปวางเป็นสินทรัพย์หนุนหลัง และเป็นเงินส�ารองต่อส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัยด้วย ดงัน้ัน 

จ�านวนเงินลงทุนในตราสารหน้ีดังกล่าวน้ี บริษัทฯ จงึต้องพจิารณาถงึ

ความเพยีงพอกับความต้องการดงักล่าวอย่างสม�า่เสมอ

การบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ตามหลักพื้นฐานของการเงินการลงทุนน้ัน การลงทุนที่ให้ผลตอบแทน

ทีส่งู ย่อมมคีวามเสีย่งสงูอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ แต่สามารถลดและบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับได้ โดยบริษัทฯ 

มกีารก�าหนดกรอบนโยบายการลงทนุ และนโยบายการประกอบธรุกิจอืน่

ที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีแผนการลงทุนที่ชัดเจน 

และปฏิบัติงานตามระเบียบวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ 

ซึ่งก�าหนดอ�านาจหน้าที่และแนวทางความรับผิดชอบของพนักงาน 

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน และ 

คณะกรรมการลงทุน โดยบริษัทฯ มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้าน

การลงทุนโดยเฉพาะ คือ ส�านักการลงทุน

ส�าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญ

กบัความรู้ความสามารถ และคณุภาพของบคุลากร โดยพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งบุคลากร 

เข้าอบรมและสมัมนาในหวัข้อต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์

และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้ความเช่ียวชาญ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการลงทุน 

มปีระสทิธิภาพยิง่ข้ึน นอกจากนี ้บริษัทฯ มพีนกังานซึง่สอบผ่านหลกัสตูร 

CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ระดับ 3 

เป็นผู้รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ 

การศึกษาและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามข้อก�าหนดของ

ประกาศนายทะเบียน

บริษัทฯ เข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยง และได้ใช้นโยบายการ

บริหารจัดการเงินลงทุนที่บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด 

เพ่ือลดความเสีย่งทีเ่กิดขึน้ ได้แก่ การเลอืกลงทนุในหลกัทรัพย์ทีม่ปัีจจยั

พื้นฐานที่ดี และมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง มีการคัดกรองหลักทรัพย์

ทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ทีจ่ะลงทนุได้ (Stock Universe) รวมถงึมกีารจดัสรรการลงทนุ 

(Asset Allocation) การกระจายการลงทุน (Diversification) 

ตามประเภทสินทรัพย์และตามหมวดธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามทบทวน

ความเหมาะสมในการลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

บริษทัฯ ก�าหนดให้มกีระบวนการพจิารณาการลงทนุด้วยความรอบคอบ 

โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ทางเศรษฐกิจที่อาจมีผลกระทบต่อตราสาร 

ที่บริษัทจะลงทุนได้ ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าการใช้ข้อมูลครบถ้วนและ

พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบทุกด้านจะช่วยลดความเสี่ยงจากการ

ลงทุนได้ ทั้งน้ี ข้อมูลข่าวสารที่บริษัทฯ ใช้ประกอบการวิเคราะห์และ

บริหารจดัการลงทนุน้ัน เป็นข้อมูลซึง่รวบรวมมาจากหน่วยงานทางด้าน

เศรษฐกิจ สถาบันวิจัย ตลอดจนบริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน

ต่างๆ ที่มีช่ือเสียงและเช่ือถือได้ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง 

ข้อมูลจาก Bloomberg เพื่อคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจตลอดจน

พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

ระดับอุตสาหกรรม และระดับบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ลงทุน

ส�าหรับตราสารทนุ บริษทัฯ จะเน้นการลงทนุระยะยาว เพือ่ลดความผนัผวน

ของมูลค่าเงินลงทุน ปัจจัยเรื่องภาวะตลาด และอื่นๆ ซึ่งการวิเคราะห์

หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม และฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัท 

เพือ่น�ามาใช้ในการก�าหนดมลูค่าของหลกัทรัพย์ และมกีารประเมนิความเสีย่ง 

ของการลงทนุด้วย โดยจะเน้นบริษทัทีค่�านึงถงึด้านสิง่แวดล้อม สงัคม 

และบรรษทัภบิาล (Environmental, Social and Governance: ESG) 

ซึ่งเป็นบริษัทที่ถูกจัดล�าดับในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability 

Investment (THSI)

ส�าหรับตราสารหน้ี บริษัทฯ เลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร

รัฐวิสาหกิจ ทีม่คีวามเสีย่งต�า่ รวมถึงลงทนุในหุน้กู้ซึง่ออกโดยบริษัทเอกชน 

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green 

Bond) เพื่อเป็นการสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามหุ้นกู้

ทั้งหมดจะต้องมีอันดับความน่าเช่ือถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ 

(Investment Grade) เท่าน้ัน และบริหารอายุถัวเฉลี่ยคงเหลือของ

ตราสารหนีถ่้วงน�า้หนักด้วยมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด (Duration) 

ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

รวมถึงสอดคล้องกับภาระผูกพันของบริษัทในอนาคตด้วย

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังคงมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบวธีิปฏบิติั นโยบาย กฎหมาย

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังให้พนักงานยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการ

ลงทุน (Investment Code: I Code)
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3. แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญคือส่วนของ

เจ้าของ ซึง่บริษทัฯ มีทนุจดทะเบยีน และเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 1,064.7 

ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจ�านวน 106.47 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 

บริษัทฯ ยังมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 1,442.5 ล้านบาท ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้วเป็นทุนส�ารองตามกฎหมาย 106.5 ล้านบาท ส�ารองอื่น 

7,000.0 ล้านบาท ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 4,748.9 ล้านบาท 

และองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 18,455.5 ล้านบาท

บรษิทัฯ มเีงนิสดสทุธิได้มาจากกจิกรรมด�าเนินงานจ�านวน 2,333.6 ล้านบาท 

ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส�าคัญคือ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัย

โดยตรง และรายได้จากการลงทุน เป็นต้น

4. แหล่งที่ใช้ ไปของเงินทุน
ปี 2564 บริษทัฯ มเีงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุจ�านวน 140.9 ล้านบาท 

ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 53.5 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนจ�านวน 87.4 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 

1,772.5 ล้านบาท โดยการจ่ายเงนิปันผลจ�านวน 1,705.5 และช�าระหน้ีสนิ

ตามสัญญาเช่าจ�านวน 67.0 ล้านบาท

5. ความสามารถในการด�ารงอัตราส่วนตามประเภท 
 ธุรกิจ
ปี 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 24,511.0 ล้านบาท ขยายตัว

เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 โดยเบี้ยประกันอัคคีภัย การประกันภัยการขนส่ง

สินค้าทางทะเล และประกันภัยเบ็ดเตล็ดมีอัตราการเติบโตเพิ่มข้ึน 

ส่วนการประกันภัยตัวเรือและการประกันภัยรถยนต์มีอัตราการเติบโต

ติดลบ โดยเบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนร้อยละ 51.8 มีอัตราการ

เติบโตเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.7 อนัเน่ืองมาจากมกีารเติบโตของเบีย้ประกนัภัย

จากช่องทางธุรกิจนายหน้า  และงานประกันภัยโควิด ผ่านช่องทาง 

ธุรกิจตัวแทน ในส่วนการประกันภัยรถยนต์มีสัดส่วนร้อยละ 38.0 

มอีตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 0.2 เมือ่เทยีบกับปีก่อน และการประกนัภยั

ประเภทอืน่นอกเหนือจากการประกันภยัเบด็เตลด็และประกนัภยัรถยนต์ 

มีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 10.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ส�าหรับอัตราความเสียหายในส่วนของบริษัทฯ ปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 

72.1 สงูกว่าปี 2563 ซึง่อยูใ่นระดบัร้อยละ 56.4 โดยอตัราความเสยีหาย

เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.7 อันเป็นผลเนื่องมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้น 

2,608.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลัก 

สัดส่วนเบี้ยประกันภัยรับจ�าแนกตามประเภทการรับประกันภัย

ประเภท 2564 สัดส่วน % 2563 สัดส่วน % 2562 สัดส่วน %

อัคคีภัย 1,724.3 7.0 1,557.9 6.8 1,525.0 7.2

ภัยตัวเรือ 56.8 0.2 60.1 0.3 44.3 0.2

ภัยสินค้า 725.7 3.0 552.1 2.4 560.0 2.7

ภัยรถยนต์ 9,317.7 38.0 9,333.9 40.8 8,989.7 42.8

ภัยเบ็ดเตล็ด 12,686.5 51.8 11,354.2 49.7 9,889.9 47.1

รวม 24,511.0 100.0 22,858.2 100.0 21,008.9 100.0

(ล้านบาท)

อัตราความเสียหายจากการรับประกันภัย

ประเภท

2564 2563 2562

เบี้ย 
ประกันภัย 
ที่ถือเป็น 
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio 
(%)

เบี้ย 
ประกันภัย 
ที่ถือเป็น 
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio 
(%)

เบี้ย 
ประกันภัย 
ที่ถือเป็น 
รายได้

ค่าสินไหม
ทดแทน

Loss 
Ratio 
(%)

อัคคีภัย 1,050.8 456.8 43.5 1,020.1 261.2 25.6 1,058.1 136.0 12.9

ภัยตัวเรือ 8.0 2.3 29.1 6.9 3.2 46.2 6.0 1.9 31.7

ภัยสินค้า 246.5 55.8 22.6 237.1 56.9 24.0 237.6 93.2 39.2

ภัยรถยนต์ 8,865.5 4,665.0 52.6 9,036.9 5,974.2 66.1 7,713.5 5,057.2 65.6

ภัยเบ็ดเตล็ด 5,066.1 5,800.4 114.5 4,543.7 2,076.5 45.7 4,168.4 1,840.5 44.2

รวม 15,236.7 10,980.3 72.1 14.844.7 8,372.0 56.4 13,183.6 7,128.8 54.1

(ล้านบาท)

มาจากค่าสินไหมจากการรับประกันภัยโควิด เพิ่มสูงมากส่งผลให้

สินไหมจากการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 45.7 

เป็นร้อยละ 114.5 ในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับสุทธิและเบี้ยประกันภัย 

ทีถื่อเป็นรายได้ เพิม่ข้ึนจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และ 2.6 ตามล�าดบั
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6. สภาพคล่อง
นโยบายในการบริหารสภาพคล่อง

บริษทัฯ มีนโยบายในการบริหารสภาพคล่อง โดยจัดการกระแสเงนิสดรับ

และกระแสเงินสดจ่ายให้มีความสมดุลและสอดคล้องกัน ซึ่งบริษัทฯ 

จะด�ารงสภาพคล่องให้อยู ่ในรูปเงินสดไว้ให้น้อยที่สุดแต่ก็เพียงพอ 

กบัการจ่ายเงนิตามภาระผกูพนัซึง่มกี�าหนดการจ่ายทีแ่น่นอน สภาพคล่อง

อีกส่วนจะอยู ่ในรูปการลงทุนระยะสั้นเพื่อเป็นเงินส�ารองส�าหรับ 

รายจ่ายอื่นใดที่อาจเกิดข้ึนโดยไม่ทราบล่วงหน้าหรือทราบก�าหนดการ 

แต่ยังไม่สามารถระบจุ�านวนได้ บริษทัฯ ได้จดัสรรเงนิสด และสนิทรัพย์

สภาพคล่องไว้อย่างเพียงพอเพื่อรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการบริหารสภาพคล่อง 

ปัจจัยที่พิจารณามีดังนี้

1. การประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจ่าย

กระแสเงนิสดรับ บริษทัฯ ได้ด�าเนินการเร่งรัดเก็บหน้ีอย่างมีประสทิธิภาพ 

และเพิ่มช่องทางการช�าระเบี้ยประกันภัยเพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ลูกค้า คู่ค้า ตัวแทน นายหน้า ให้สามารถช�าระเงินเข้าบัญชีได้อย่าง

รวดเร็ว ผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์และช่องทางอืน่ๆ ส่วนรายได้

จากการลงทนุ ได้แก่ ดอกเบีย้รับ เงินปันผลรับ การผ่อนช�าระคนืเงนิกู้ยมื 

สามารถประมาณการจ�านวนเงินและระยะเวลาได้ค่อนข้างแน่นอน 

ด้านกระแสเงนิสดจ่ายส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายทีบ่ริษัทฯ สามารถประมาณ

จ�านวนเงนิและก�าหนดวันจ่ายเงนิทีแ่น่นอนได้ โดยผูบ้ริหารสภาพคล่อง

จะใช้ข้อมลูดงักล่าวรวมถึงประสบการณ์ของผูบ้ริหารเงิน ในการบริหาร

กระแสเงินสดให้มปีระสทิธิภาพ สอดคล้องกบัความต้องการสภาพคล่อง 

และสามารถน�าเงินสดคงเหลือไปลงทุนแสวงหาประโยชน์ตอบแทนที่

เหมาะสมได้

2. การบริหารจัดการเงินลงทุนระยะสั้น

บริษัทฯ จะถือครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องที่เหมาะสม เพื่อรองรับ

ความต้องการเงนิสดในกจิการของบริษัทฯ สนิทรัพย์สภาพคล่องในส่วนน้ี 

เช่น เงนิสดและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ โดยบริหารระยะเวลาครบก�าหนด

ของเงินฝากสถาบันการเงินในแต่ละเดือนตามความเหมาะสม รวมถึง

การลงทนุในพนัธบตัรระยะสัน้ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่กี�าหนด 

การประมูลและวันครบก�าหนดที่ชัดเจน และมีสภาพคล่องสูง หากมี

ความต้องการใช้เงนิสดเกนิกว่าทีป่ระมาณการไว้ บริษทัยงัมหีลกัทรัพย์

ในความต้องการของตลาดทีม่สีภาพคล่องสงูรองรับ ซึง่สามารถเปลีย่น

เป็นเงินสดได้ทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีแหล่งเงินทุนระยะสั้น และระยะปานกลาง 

เพือ่รองรับความต้องการเงนิสดหมนุเวียน ได้แก่ วงเงนิเบกิเกนิบญัชี และ

วงเงินกูร้ะยะสัน้ (Short-Term Loan) ของธนาคารกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 

ซึง่บริษทัฯ จะเบกิใช้วงเงนิตามความจ�าเป็น ทัง้น้ี วงเงนิดงักล่าวจะเป็น

เคร่ืองมือรองรับอีกช้ันหน่ึง เพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ที่ดินและอาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมสิทธ์ิ 

ในที่ดินรวม 46 แปลง มีมูลค่าตามบัญชีรวม 221,158,772 บาท 

ส่วนอาคาร อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่า 

ตามบญัชีรวม 268,604,332 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ท�าสญัญาเช่าทีด่นิ 

เนื้อที่ 5 ไร่ 92 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  จากสมาคม ไว.ดบัย.ูซ.ีเอ กรุงเทพฯ ตัง้แต่

เดือนตุลาคม 2537 อายุการเช่า 33 ปี ขณะน้ีเหลืออายุการเช่า 6 ปี  

ซึ่งที่ดินดังกล่าวบริษัทฯ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารส�านักงานใหญ่

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัทฯ ไม่ได้มีการท�ารายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้องกับการซ้ือขาย

ทรัพย์สนิอนัต้องมกีารประเมนิราคาทรัพย์สนิของบริษัทฯ และไม่ได้มกีาร

ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอันต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2564

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
 - ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

ไม่มข้ีอมลูส�าคญัอืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของผูล้งทนุอย่าง

มีนัยส�าคัญ

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย หรือคดีฟ้องร้องในลักษณะใดๆ 

ที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5 

ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัสิน้ปีบญัชีล่าสดุ หรือทีก่ระทบต่อการด�าเนิน

ธุรกจิของบริษทัฯ อย่างมนัียส�าคญั หรือทีม่ไิด้เกดิจากการประกอบธรุกจิ

โดยปกติของบริษัทฯ
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รายงานผลการดำาเนินงาน

การด�าเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา

ผลการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีเบีย้ประกนัภัยรับรวมทกุประเภท 

24,511.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในปีนี้

การประกันภัยที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ การประกันภัยทางทะเล

และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ซึ่งขยายตัวร้อยละ 27.8 และร้อยละ 11.7 

ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านผลประกอบการจากการรับประกันภัย ปรากฏผลก�าไร 645.9 

ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจ�านวน 2,227.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 

77.5 อันเป็นผลเน่ืองมาจากค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มข้ึน 2,608.3 

ล้านบาท หรือร้อยละ 31.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจาก 

ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยโควิดเพิ่มสูงมาก จากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งมีจ�านวน 

ผู้ติดเชื้อและเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้น  

ก�าไรจากการลงทนุและรายได้อืน่ 1,498.3 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีทีผ่่านมา

ร้อยละ 10.1 เมือ่รวมกับผลก�าไรจากการรับประกนัภัย หกัด้วยค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานและต้นทุนทางการเงิน รวมเป็นก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 1,114.9 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 65.3 

หลังหักภาษีเงินได้ คงเหลือเป็นก�าไรสุทธิ 1,055.9 ล้านบาท ลดลง 

จากปี 2563 ร้อยละ 61.0 หรือคดิเป็นก�าไรสทุธิต่อหุน้ 9.92 บาท ลดลง

จากปี 2563 ซึ่งมีก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 25.41 บาท

การจัดสรรเงินปันผลในปี 2564 บริษัทฯ จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล 

ไปแล้ว 3 งวด งวดที่ 1 และงวดที่ 2 จ่ายงวดละ 3.50 บาทต่อหุ้น 

งวดที่ 3 จ่ายปันผลหุ้นละ 3 บาท รวมจ่ายอัตราหุ้นละ 10 บาท ส�าหรับ

งวดสุดท้ายของปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นให้จัดสรร

เงินปันผล หุ้นละ 5 บาท รวมจ่ายเงินปันผลในปี 2564 อัตราหุ้นละ 

15 บาท เท่ากบัปี 2563 (การพจิารณาจ่ายปันผลคร้ังสดุท้าย ประจ�าปี 2564 

จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565)

ทางด้านงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วยสนิทรัพย์ 63,499.8 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.7 จากปี 2563 

ที่มีสินทรัพย์ 59,503.8 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคัญคือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 2,623.4 ล้านบาท เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 420.2 ล้านบาท สินทรัพย์จาก 

การประกนัภยัต่อ-สทุธิเพิม่ข้ึน 370.3 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบคุคล

รอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 338.9 ล้านบาท  

ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 30,681.7 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�านวน 1,521.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 รายการ

ส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ หน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มข้ึน 732.4 

ล้านบาท หน้ีสินจากสัญญาประกันภัยเพิ่มข้ึน 658.4 ล้านบาท และ 

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่มขึ้น 450.9 ล้านบาท

  

ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส่วนของ 

เจ้าของ 32,818.1 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 8.2 จากปี 2563 ทีม่ส่ีวนของ

เจ้าของ 30,343.0 ล้านบาท รายการที่ส�าคัญคือ องค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 3,099.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2 และ

ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรลดลง 624.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6

เบี้ยประกันภัยรับ (ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

15,941

17,326

21,009

22,858

24,511

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

ก�าไรสุทธิจากการลงทุนก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัย

(383) 1,498 1,115

2,762

2,785

2,786

1,396 1,366

1,317

1,625

1,468

1,161

1,3611,849 3,210
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ผลการด�าเนินงานของการรับประกันภัย
แต่ละประเภท ในปี 2564
การประกันอัคคีภัย      

บรษิทัฯ มเีบีย้ประกันอคัคภียัรวม 1,724.3 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 10.7 

จากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของเบี้ยประกันภัยจาก 

ช่องทางธุรกิจตัวแทน

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 1,154.1 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 15.4 

โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 66.9 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 64.2 

ในปี 2563 อัตราความเสียหายของการประกันอัคคีภัยในปีนี้คิดเป็น 

ร้อยละ 43.5 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 25.6 

ส่งผลให้มีก�าไรจากการรับประกันอัคคีภัยลดลงเป็น 202.7 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 56.5  

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง     

• ตวัเรือ บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับ 56.8 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

5.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักมาจากเบี้ยประกันภัยลดลง

จากช่องทางธุรกิจนายหน้า

 เบีย้ประกนัภยัรับสทุธิ  8.3 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 12.2 โดยบริษทัฯ 

รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 14.6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.3 ในปี 2563 

ผลการรับประกันภัยในปี 2564 มีอัตราความเสียหายร้อยละ 29.1 

ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีอัตราความเสียหายร้อยละ 46.2 ส่งผลให้

มีก�าไรจากการรับประกันภัยตัวเรือเพิ่มข้ึนเป็น 11.7 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.8

• สนิค้า บริษทัฯ มเีบีย้ประกนัภัยรับ 725.7 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 

31.4 จากปี 2563 โดยมีเบี้ยประกันภัยเพิ่มข้ึนจากช่องทางธุรกิจ

สถาบันการเงิน และธุรกิจนายหน้า

 เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 253.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 

โดยบริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เอง ลดลงจากร้อยละ 41.7 ในปีที่ผ่านมา  

เป็นร้อยละ 34.9 ผลการรับประกนัภัยในปี 2564 มีอัตราความเสียหาย

ร้อยละ 22.6 ลดลงจากปีทีผ่่านมาทีมี่อตัราความเสยีหายร้อยละ 24.0 

ส่งผลให้มกี�าไรจากการรับประกนัภยัสนิค้าเพิม่ข้ึนเป็น 146.8 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.1 จากปีที่ผ่านมา 

 

ก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ (ล้านบาท)

2560

2561

2562

2563

2564

2,403

2,407

2,451

2,706

1,056

35,145.4

34,875.4

31,023.1

30,343.0

1,064.7 34,080.7

33,810.7

29,958.4

1,064.7

1,064.7

29,278.31,064.7

32,81831,753.31,064.7

ส่วนของเจ้าของ (ล้านบาท)

2560

ทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ก�าไรสะสม และอื่นๆ

2561

2562

2563

2564

เงินปันผล (บาท)

2560

2561

2562

2563

2564

14

14

14

15

15

การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น (บาท)

2560 2561 2562 2563 2564

400

450

500

350

250

200

300

150

100

400

450

500

350

250

200

300

150

100

308 สูง

268 ปิด

263 ต่�า
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การประกันภัยรถยนต์

ในปี 2564 บริษทัฯ มเีบีย้ประกนัภัยรับ 9,317.7 ล้านบาท ลดลงเลก็น้อย

คดิเป็นร้อยละ 0.2 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 เบีย้ประกนัภยัรับปีน้ีมาจาก 

การขยายงานผ่านทางช่องทางธุรกิจสถาบันการเงินซึ่งมีการเข้าร่วม

โครงการกบัคูค้่าบางราย และช่องทางธุรกจิตวัแทน ส่วนใหญ่จะสามารถ

รักษาฐานลูกค้าได้ ทั้งน้ี ในช่องทางธุรกิจลูกค้ารายย่อยและช่องทาง

ธุรกิจนายหน้า มีอัตราการเติบโตหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิเท่ากับ 8,937.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.0 

โดยปีน้ี บริษัทฯ รับเสี่ยงภัยไว้เองร้อยละ 95.9 ลดลงจากปี 2563 

ที่ร้อยละ 0.8 ส�าหรับอัตราความเสียหาย ในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 52.6 

ลดลงจากร้อยละ 66.1 ในปี 2563 อีกทั้งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายลดลง 

จากร้อยละ 25.9 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 24.7 ในปี 2564 ส่งผลให ้

มกี�าไรจากการรับประกนัภัยรถยนต์เพิม่ข้ึนเป็น 2,013.2 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 

จากปี 2563 ร้อยละ 177.6

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด     

การประกันภัยประเภทน้ีประกอบด้วยการประกันภัย 5 ประเภท 

คอื การประกันภยัอบุตัเิหต ุการประกนัภัยด้านวศิวกรรม การประกันภยั

เก่ียวกับบุคคล การประกันภัยเกี่ยวกับการบิน และการประกันภัย 

ความเสี่ยงภัยทุกชนิด ในปี 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวม   

12,686.5 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 11.7 จากปี 2563 ทีมี่เบีย้ประกันภยัรับ

รวม 11,354.2 ล้านบาท โดยเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรงในปีน้ีทีเ่พิม่ข้ึนมา

จากการประกันภยัความเสีย่งภัยทกุชนิดผ่านทางช่องทางธุรกจินายหน้า 

และช่องทางธุรกิจลูกค้าองค์กร และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

และการประกันภัยสุขภาพผ่านทางช่องทางธุรกิจตัวแทน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งจากเบี้ยประกันภัยโควิด

เบีย้ประกนัภัยรับสทุธขิองการประกนัภัยเบด็เตลด็ทกุประเภท รวมเป็นเงนิ

ทัง้สิน้ 5,222.4 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 15.0 ในปีน้ี บริษัทฯ รับเส่ียงภัย

ไว้เองร้อยละ 41.2 เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ที่ร้อยละ 40.0 โดยมีอัตรา 

ความเสียหายในภาพรวมของการประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2564 อยู่ที ่

ร้อยละ 114.5 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 45.7 ในปี 2563 สาเหตุหลักมาจาก

ค่าสนิไหมทดแทนจากการรับประกนัภัยโควดิเพิม่สงูมากจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลให ้

การรับประกนัภยัเบด็เตลด็ขาดทนุ 1,728.5 ล้านบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

ซึ่งมีก�าไรจากการรับประกันภัย 1,558.1 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 

ร้อยละ 210.9 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยประกอบด้วย ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 

ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ และค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น โดยในปี 

2564 บริษทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการรับประกันภัยทัง้สิน้ 16,208.3 ล้านบาท 

เพิม่ข้ึนจากปีทีผ่่านมาร้อยละ 19.1 ทัง้น้ี ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่าย 

ในการจดัการสนิไหมทดแทนทีเ่กดิข้ึนในระหว่างปีเพ่ิมข้ึนจากปีทีผ่่านมา

ร้อยละ 31.2 ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 และค่าใช้จ่าย

ในการรับประกันภัยอื่นลดลงร้อยละ 7.6 

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับตรงทุกประเภท 22,952.5 

ล้านบาท เติบโตร้อยละ 6.5 จากปี 2563 และมีส่วนแบ่งการตลาด 

ปี 2564 ร้อยละ 8.6 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีส่วนแบ่งการตลาด

ร้อยละ 8.5 โดยยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่อันดับ 3 เช่นเดียวกับ 

ปีที่ผ่านมา โดยการประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่มีสัดส่วนเบี้ยประกันภัย 

ร้อยละ 50.3 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12.4 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาด 

เบี้ยประกันภัยเบ็ดเตล็ดปี 2564 เท่ากับร้อยละ 11.6 เพิ่มข้ึนจาก 

ร้อยละ 11.3 ในปี 2563 และการประกันภัยรถยนต์ทีม่สีดัส่วนเบีย้ประกนัภยั

ร้อยละ 40.5 มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากร้อยละ 6.4 ในปี 2563 เป็น 

ร้อยละ 6.2 ในปี 2564 ในขณะทีก่ารประกนัอคัคภียัและการประกนัภัย 

ทางทะเลมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 13.0 และ 11.6 ตามล�าดับ         

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน
และผลการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
(Forward Looking)

ปัจจัยภายนอก

1. แนวโน้มความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติมีสูงข้ึน ทั้งในด้านมูลค่า

ความเสยีหายและความถีใ่นการเกดิ เป็นผลจากปัญหาสภาพแวดล้อม

ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป (Climate Change) ส่งผลต่อความเสีย่ง

ในการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยต่อภัยธรรมชาต ิ

ในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น

2. ความเสี่ยงด้านการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ต่อธุรกิจ

ต่างๆ มีแนวโน้มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของ 

การท�างานทางไกล (Remote Working) การเช่ือมโยงอปุกรณ์ เคร่ืองจกัร 

เข้ากับระบบอนิเทอร์เน็ต (Internet of Things) ตลอดจนการเกิดข้ึน

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Metaverse, Cryptocurrency ที่ท�าให้

ผู ้บริโภคเช่ือมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ย่อมส่งผลให ้

ความเสี่ยงภัยของทรัพย ์สินที่ท�าประกันภัยสูง ข้ึนหากไม ่ม ี

การก�าหนดข้อยกเว้นความรับผิดไว้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันก็ส่ง

ผลให้เกิดโอกาสอย่างมากต่อการขยายตลาดประกันภัยไซเบอร์
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3. ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตข้ึน 

อย่างต่อเน่ืองจากการสนับสนุนของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบ

ความเสี่ยงภัยและแนวทางการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของบริษัท

ประกันภัยเปลี่ยนแปลงไป

4. การพัฒนาด้านยานยนต์อัตโนมัติ (Autonomous Car) ตลอดจน

การพัฒนาของ Sensors และอุปกรณ์ตรวจจับเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

ต่างๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของธุรกิจต่างๆ 

เป็นแบบท�างานทางไกลสลับกับการท�างานในส�านักงาน (Hybrid 

Working) ทีม่แีนวโน้มจะยงัคงอยู่ถาวร แม้การระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรสัโคโรนา (COVID-19) จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ส่งผลให้ปริมาณ

การเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในอนาคตมแีนวโน้มลดลง ซึง่น�าไปสู่ 

การลดลงของอตัราเบีย้ประกนัภัยรถยนต์และสัดส่วนเบี้ยประกันภัย

รถยนต์ต่อเบี้ยประกันภัยของธุรกิจประกันภัยโดยรวม

5. มาตรฐานรายงานทางบญัชีและการเงนิฉบบัที ่17 (IFRS 17) ซึง่จะมี

การบังคับใช้กับธุรกิจประกันภัยในอนาคต จะส่งผลต่อตัวเลข 

ผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากวิธีการรับรู้รายได้และรับรู้

ก�าไรขาดทุนที่เปลี่ยนแปลงไป

6. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ทีม่ผีูต้ดิเช้ือสงูกว่าปี 2563 อย่างมาก ส่งผลให้บริษทัประกนัภัยบางแห่ง

ที่จ�าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยโควิดมากเกินกว่าขีดความสามารถ

ในการรับความเสีย่งภัยของตนต้องปิดกจิการ ท�าให้จ�านวนผูแ้ข่งขัน

ในตลาดประกันภัยลดลง และคาดว่าจะท�าให้ผูบ้ริโภคมคีวามอ่อนไหว

ต่อราคาน้อยลง มุ่งเน้นการซื้อประกันภัยกับบริษัทประกันภัย 

ที่มีความมั่นคงสูงมากกว่าพิจารณาจากราคาเบี้ยประกันภัยเพียง 

อย่างเดยีว ซึง่จะส่งผลดต่ีอบริษัททีมี่ภาพลกัษณ์ความม่ันคงสงูอย่าง 

กรุงเทพประกันภัยในระยะยาว

7. จ�านวนสาขาของธนาคารกรุงเทพมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ ที่ได้รับ

จากการเสนอขายแก่ลูกค้าที่ใช้บริการในสาขาธนาคารกรุงเทพ 

อย่างไรก็ตาม นโยบายของธนาคารกรุงเทพที่ขยายช่องทางบริการ

แก่ลูกค้าทาง Mobile Banking และ Banking Agent เพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้บริษทัฯ มช่ีองทางใหม่ๆ ในการจ�าหน่ายผลติภัณฑ์ประกันภัย

แก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ นอกจากน้ี การที่ธนาคารกรุงเทพ 

มีนโยบายขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศในอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 

ท�าให้บริษัทฯ มีโอกาสได้รับงานประกันภัยจากฐานลูกค้าใน 

ต่างประเทศมากขึ้นตามไปด้วย

 8. รัฐบาลมีแนวโน้มมากข้ึนในการใช้ธุรกิจประกันภัยเป็นเคร่ืองมือ 

ในการลดความเสี่ยงด้านภาระงบประมาณของภาครัฐ ได้แก่ 

โครงการประกันภัยพืชผลการเกษตรที่มีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนชนิด

ของพืชผลที่ท�าประกันภัยมากข้ึนนอกเหนือจากข้าวและข้าวโพด

เลีย้งสตัว์ในปัจจบุนั เช่นเดยีวกบัการก�าหนดให้ชาวต่างชาติทีพ่�านัก

อยู่ในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีประกันภัย

สุขภาพที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) ตลอดจนแนวคดิในการให้มกีารจดัท�าประกนัภยัไซเบอร์

ส�าหรับหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อธุรกิจประกันภัยอย่างมาก

ปัจจัยภายใน

1. นโยบายการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างผลก�าไร 

จากการรับประกันภัย (Underwriting Profit) ส่งผลให้บริษัทฯ 

มีนโยบายการรับประกันภัยที่เข้มงวด ได้แก่ การปรับเพิ่มเบี้ย 

ประกันภยั หรือหยดุการรับประกันภัยในพอร์ตงานทีม่คีวามเสีย่งสงู 

การก�าหนดให้ต้องมกีารจดัท�าการส�ารวจภยั (Risk Survey) ก่อนการรับ 

ประกันภยัอย่างเข้มงวด การค�านวณเบีย้ประกันภัยจะต้องสอดคล้อง 

กับระดับความเสี่ยง ตลอดจนความเข้มงวดในการพิจารณาให ้

ผลตอบแทนแก่คูค้่า อาจส่งผลต่ออตัราการเตบิโตของเบีย้ประกนัภยัรับ

ที่อาจจะไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดมากเกินไป

2. บริษัทฯ ยังคงมีภาระงบประมาณการลงทุนต่อเนื่องจ�านวนมากใน

การปรับปรุงระบบงานต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการอบรมพนักงาน 

และว่าจ้างบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในระบบงานดังกล่าว 

เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการให้บริการลกูค้า-คู่ค้า รักษาความได้เปรียบ

ในการแข่งขัน และเพื่อให้รองรับกับมาตรฐานการท�างาน และ 

ข้อก�าหนด กฎระเบียบ ที่มีเพิ่มขึ้นจากหน่วยงานก�ากับดูแล

 

ปัจจัยอื่นๆ

1. แรงกดดนัจากหน่วยงานก�ากบัดแูล ลกูค้า และนักลงทนุ ให้บริษัทฯ 

ต้องปรับนโยบายการรับประกันภัยและการลงทุนโดยค�านึงถึงหลัก 

ESG (Environment, Social, Governance) มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผล

ต่อรายได้ที่ลดลงจากการหลีกเลี่ยงการลงทุนในทรัพย์สินหรือ 

รับประกันภัยธุรกิจบางประเภทที่ส ่งผลกระทบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับบริษัทฯ เองอาจมีความเสี่ยงต่อการ

บกพร่องในการปฏิบัติตามหลัก ESG ส่งผลให้เกิดความเสียหาย 

ต่างๆ ตามมา เช่น ภาพลักษณ์ต่อสาธารณชน ความรับผิดต่อ 

ค่าเสยีหายทีเ่กดิข้ึนกบัผูท้ีไ่ด้รับผลกระทบ นอกจากน้ี ยงัอาจส่งผล

ต่อความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ 

กับองค์กร เน่ืองจากค่านิยมของคนท�างานรุ่นใหม่ที่จะหลีกเลี่ยง 

ไม่ร่วมงานกับองค์กรที่ไม่ปฏิบัติตามหลัก ESG 
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สินทรัพย์
สินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2564 มีจ�านวน 63,499.8 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ�านวน 3,996.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.7 

รายการสินทรัพย์ที่ส�าคัญมีดังนี้

• เงินลงทุนในหลักทรัพย์ จ�านวน 47,047.5 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปีก่อน 2,623.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.9 เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ประกอบด้วย เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น-สุทธิ 36,468.8 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 77.5 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตัดจ�าหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด

เกินกว่า 3 เดือน) เท่ากับ 10,578.7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 22.5 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

• สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ-สุทธิ 7,930.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปีก่อน 370.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9

• เบี้ยประกันภัยค้างรับ-สุทธิ 3,004.5 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

238.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6

• เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 1,400.1 ล้านบาท ลดลง 

จากปีก่อน 76.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2

• สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 901.3 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปีก่อน 14.7 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 1.7

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 561.7 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปีก่อน 420.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 296.7

• ลูกหน้ีจากสัญญาประกันภัยต ่อ 629.0 ล ้านบาท เพิ่มข้ึน 

 จากปีก่อน 239.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.6                           

หนี้สิน
หนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2564 มีจ�านวน 30,681.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2563 จ�านวน 1,521.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 รายการหนี้สิน

ที่ส�าคัญมีดังนี้

• หนี้สินจากสัญญาประกันภัย จ�านวน 18,680.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปีก่อน 658.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7

• หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จ�านวน 3,716.9 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปีก่อน 732.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.5

• เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ จ�านวน 3,188.4 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปีก่อน 450.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.5

• หนี้สินตามสัญญาเช่า จ�านวน 825.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

47.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของของบริษทัฯ ณ สิน้ปี 2564 มจี�านวน 32,818.1 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ�านวน 2,475.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 โดยมี

รายการที่ส�าคัญดังนี้

• ทุนจดทะเบียน ออกจ�าหน่ายและช�าระแล้ว 1,064.7 ล้านบาท และ

ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,442.5 ล้านบาท ไม่เปลีย่นแปลงจากปีก่อน

• ก�าไรสะสมจดัสรรแล้ว (ส�ารองอืน่) 7,000.0 ล้านบาท ไม่เปลีย่นแปลง 

จากปีก่อน

• ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร 4,748.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 624.2 

ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6 

• องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ (ส่วนเกินทนุจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้) เป็นจ�านวน 18,455.5 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,099.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2

ฐานะการเงิน
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ระยะเวลาค้างรับ

 

2564 2563

จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ 

นายหน้า 
ประกันภัย

รวม
จากผู้เอา
ประกันภัย

จากตัวแทน
และ 

นายหน้า 
ประกันภัย

รวม

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 562.9 1,790.4 2,353.3 423.6 1,779.3 2,202.9

ค้างรับไม่เกิน 30 วัน 94.9 99.5 194.4 71.8 119.7 191.5

ค้างรับ 31-60 วัน 145.6 88.4 234.0 43.4 76.2 119.6

ค้างรับ 61-90 วัน 16.3 38.5 54.8 37.9 23.2 61.1

ค้างรับ 91 วัน -1 ปี 58.6 109.4 168.0 82.1 108.7 190.8

ค้างรับเกินกว่า 1 ปี 32.0 11.9 43.9 3.3 12.9 16.2

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ 910.3 2,138.1 3,048.4 662.1 2,120.0 2,782.1

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 32.0 11.9 43.9 3.3 12.9 16.2

เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 878.3 2,126.2 3,004.5 658.8 2,107.1 2,765.9

(ล้านบาท)

คุณภาพสินทรัพย์
ลูกหนี้ (เบี้ยประกันภัยค้างรับ)

ณ วันสิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ 3,004.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 238.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.6 โดยเบี้ยประกันภัย

ค้างรับสามารถแยกตามอายุหนี้ได้ ดังนี้

ลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้างรับจ�านวนรวมทั้งสิ้น 3,048.4 ล้านบาท 

เป็นเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระและค้างรับไม่เกิน 30 วัน 

จ�านวน 2,547.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 

ลกูหน้ีทีย่งัไม่ถงึก�าหนดช�าระตามระยะเวลาเครดติทีไ่ด้รับ อย่างไรกต็าม  

บริษทัฯ ได้พฒันากระบวนการตดิตามหน้ีและเพิม่ช่องทางการจดัเกบ็เงนิ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยอย่างต่อเน่ือง 

ซึง่ท�าให้อตัราส่วนผลการประเมินราคาเบีย้ประกนัภัยค้างรับของบริษทัฯ 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม 

การประกอบธุรกิจประกันภัยก�าหนดไว้

ส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่มีโอกาสจะเก็บเงินไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน้ี 

ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนินการทางกฎหมาย บริษทัฯ ได้พจิารณาตัง้ค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญตามประกาศเร่ืองนโยบายการต้ังหนี้สูญของบริษัทฯ 

ซึ่งจ�านวนที่ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ีคิดว่าเพียงพอกับจ�านวนเงิน 

ที่มีความเสี่ยงที่จะเก็บเงินไม่ได้
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นโยบายในการก�าหนดระยะเวลา Credit Term กับคู่ค้าหรือลูกค้าแต่ละประเภทธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อก�าหนด 

ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้เรียกเก็บเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาดังนี้

  ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย

หน่วยธุรกิจ Non-Motor ประกันภัยในนาม Motor ประกันภัยในนาม

  บุคคล นิติบุคคล บุคคล นิติบุคคล

ทุกช่องทาง ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

ไม่เกิน 30 วัน 
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

ไม่เกิน 
วันเริ่มคุ้มครอง 

ไม่เกิน 15 วัน 
นับจากวันเริ่มคุ้มครอง

2. กรณีที่บริษัทฯ เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยผ่านคู่ค้า

1. กรณีที่บริษัทฯ เป็นผู้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยโดยตรง

 คู่ค้า

ระยะเวลาการเก็บเบี้ยประกันภัย

 Motor ประกันภัยในนาม

Non-Motor บุคคล นิติบุคคล

เริ่มคุ้มครอง 
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง 
วันที่ 16-31

เริ่มคุ้มครอง 
วันที่ 1-15

เริ่มคุ้มครอง
วันที่ 16-31

- ตัวแทน/นายหน้า 
- นายหน้านิติบุคคล 
- สถาบันการเงิน

ไม่เกิน 60 วัน ไม่เกิน 
สิ้นเดือนเดียวกัน

ไม่เกิน 
วันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

ไม่เกิน 
วันที่ 15 ของเดือน

ถัดไป

ไม่เกิน 
สิ้นเดือนถัดไป

ปี 2564 บริษัทฯ มีระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถัวเฉลี่ย 

ของการประกันภยั Non-Motor และการประกนัภัย Motor เท่ากับ 51 วัน 

และ 32 วัน ตามล�าดับ แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเรียกเก็บ

เบี้ยประกันภัยอยู่ในเกณฑ์ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ 

มอีตัราส่วนเบีย้ประกันภัยค้างรับ ปี 2564 ของการประกนัภัย Non-Motor  

และการประกันภัย Motor อยู่ที่ร้อยละ 12.3 และ 9.9 ตามล�าดับ  

 

แม้ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่เนื่องจากบริษัทฯ 

มีมาตรการบรรเทาภาระทางการเงินของผู้เอาประกันภัยโดยอนุโลม 

 ผ่อนผันการช�าระเบี้ยประกันภัยเป็นงวดๆ ได้ตามความเหมาะสม 

ตั้งแต่ 2-6 เดือน นอกจากน้ี ยังสามารถผ่อนช�าระเบี้ยประกันภัย 

ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน ซึ่งส่งผลดี 

ต่อระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยของบริษัทฯ 

อัตราส่วนทางการเงินที่เก่ียวข้องกับ Credit Term โดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริง

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

ระยะเวลาการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยถัวเฉลี่ย (วัน)    
- Non-Motor 51 47 50

- Motor 32 33 34

อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (%)    
- Non-Motor 12.3 11.9 14.8

- Motor 9.9 9.9 10.2
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เงินให้กู้ยืม
ณ สิน้ปี 2564 บริษทัฯ มีเงนิให้กูย้มืและดอกเบีย้ค้างรับสทุธิรวม 1,400.1 

ล้านบาท ซึง่แสดงตามวธีิราคาทนุตดัจ�าหน่าย และหกัค่าเผือ่ผลขาดทนุ

ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนตามทีก่�าหนดในแนวปฏบิติัทางการบญัชี 

เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส�าหรับธุรกจิประกันภยั 

ทัง้น้ี เป็นการให้กูย้มืซึง่มีอสงัหาริมทรัพย์จ�านองเป็นประกนั หรือมบีคุคล 

ค�า้ประกนั เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี้ยค้างรบัดังกล่าวประกอบดว้ย เงนิให้

กูย้มืและดอกเบีย้ค้างรับเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั จ�านวน 189.2 ล้านบาท คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 13.5 ส�าหรับเงนิให้กูย้มืและดอกเบีย้ค้างรับเพือ่ประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น จ�านวน 1,210.9 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 86.5

ระยะเวลาในการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
บริษทัฯ มแีนวทางปฏบิตัใินการค่าสนิไหมทดแทนให้แก่คูค้่า/ลกูค้า รวมถึงคูก่รณี ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่�าหนดและสอดคล้องกบัข้อก�าหนด

ของคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยบริษัทฯ ด�าเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขดังนี้

ในการลงทุนให้กู ้ยืมโดยมีอสังหาริมทรัพย์จ�านองเป็นประกันน้ัน 

การประเมินมูลค่าหลักประกัน การก�าหนดวงเงินให้กู้ยืม อายุสัญญา 

เง่ือนไขการผ่อนช�าระดอกเบี้ยและการคืนเงินต้นจะเป็นไปตาม 

ข้อก�าหนดของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 

หลักทรัพย์ที่ลูกหน้ีน�ามาจดทะเบียนจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินกู้น้ันมี

มูลค่าเพียงพอที่บริษัทฯ จะได้รับช�าระหนี้โดยสิ้นเชิง

ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม สามารถแยกตามการวิเคราะห์ล�าดับช้ันความเสี่ยง

ด้านเครดิตได้ดังนี้

        

ลูกค้า / คู่ค้า กำาหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / คู่กรณี ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับหนังสือตกลงค่าสินไหมทดแทน 
จากผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / คู่กรณี

อู่ในสัญญา ภายใน 5 วันท�าการ นับแต่วันที่วางบิลออนไลน์ 
ผ่านระบบ Electronic Motor Claim Solutions (EMCS)

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับวางบิลด้วยเอกสาร

อู่ห้าง ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับวางบิล

คู่ค้าอื่นๆ ในสัญญา ภายใน 25 วัน นับแต่วันที่รับวางบิล

อู่บัญชี 2 และคู่ค้านอกสัญญา ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่รับวางบิล

โรงพยาบาล / สถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับวางบิล

ระยะเวลาถัวเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนงานประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันภัยสุขภาพ

 ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

จ่ายผู้เอาประกันภัย / ผู้รับประโยชน์ / คู่กรณี (วัน) 10 6 4

จ่ายโรงพยาบาล / สถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญา (วัน) 13 6 7
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  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

การจัดชั้น เงินต้น

รวม

เงินต้น

รวม

 
ทรัพย์สินจำานอง 

เป็นประกัน
อื่นๆ

ทรัพย์สินจำานอง 
เป็นประกัน

อื่นๆ

ชั้นที่ 1 - เงินให้กู้ยืมที่ไม่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 1,277.2 7.7 1,284.9 1,344.4 8.3 1,352.7

ชั้นที่ 2 - เงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้น 
อย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต 2.2 - 2.2 17.9 - 17.9

ชั้นที่ 3 - เงินให้กู้ยืมที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต 169.4 - 169.4 155.1 - 155.1

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ 1,448.8 7.7 1,456.5 1,517.4 8.3 1,525.7

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (56.4) - (56.4) (49.3) - (49.3)

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ 1,392.4 7.7 1,400.1 1,468.1 8.3 1,476.4

(ล้านบาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกสามารถฟื้นตัวได้ดี เน่ืองจากหลายประเทศ 

ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) จากการเร่งกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง รวมถึงนโยบาย

กระตุน้เศรษฐกจิในแต่ละประเทศส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิขยายตัว 

อย่างต่อเน่ือง สะท้อนจากการผลติและปริมาณการค้าของหลายประเทศ

ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตราเงินเฟ้อมแีนวโน้มปรบัตวัสงูขึน้และอตัรา

การว่างงานอยู่ในระดับทรงตัว เน่ืองจากตลาดแรงงานยังไม่สามารถ 

ฟื้นตัวได้เต็มศักยภาพ 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยปี 2564 ค่อยๆ ทยอยฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลัง

ของปี เน่ืองมาจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกสินค้าตาม

อปุสงค์โลกทีเ่พิม่ข้ึนและการใช้จ่ายในประเทศทีข่ยายตวัจากมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิของภาครัฐ รวมถงึการด�าเนินนโยบายทางสาธารณสขุ

ที่ท�าให้การแพร่กระจายของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศ

มผีลกระทบในวงจ�ากัด ทัง้น้ี ในช่วงทีเ่ศรษฐกจิไทยยงัฟ้ืนตวัได้ไม่เตม็ที่

และยงัมคีวามไม่แน่นอน คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จงึคงอตัรา

ดอกเบีย้นโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 0.50 ตลอดทั้งปี 2564 และธนาคาร 

แห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์ต่างๆ 

ด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

บริษัทฯ มีรายได้จากการจัดการลงทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน โดยมีรายได้

ดอกเบี้ยและเงินปันผลเท่ากับ 1,053.0 ล้านบาท ลดลง 74.2 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.6 ก�าไรจากเงนิลงทนุเท่ากบั 313.9 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 128.7 

ล้านบาท หรือร้อยละ 69.5 รวมรายได้จากการลงทุนสุทธิ 1,498.3 

ล้านบาท เพิม่ข้ึน 137.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ซึง่เมือ่รวมกบัผลก�าไร

จากการรับประกันภัย ท�าให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิในปี 2564 เป็นจ�านวน 

1,055.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,649.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.0

นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ มีมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 

หลักทรัพย์โดยรวมแล้วมากกว่าราคาทุน ที่บ่งช้ีโดยองค์ประกอบอื่น 

ของส่วนของเจ้าของในงบแสดงฐานะการเงินปี 2564 ซึ่งเป็นรายการ

แสดงไว้ในส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจาก 

ภาษีเงินได้ เป็นจ�านวนเงินเท่ากับ 18,455.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนจ�านวน 3,099.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2 ทัง้น้ี เป็นไปในทศิทาง

เดียวกันกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นปีปิดที่ 

1,657.62 จุด เพิ่มข้ึนจากปี 2563 ซึง่ปิดที ่1,449.35 จดุ เพิม่ข้ึน 208.27 จดุ 

หรือร้อยละ 14.4

เมื่อจ�าแนกในรายละเอียด ณ วันสิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินลงทุน 

ในหลกัทรัพย์ทีส่�าคญั ได้แก่ เงนิลงทนุทีจ่ะถอืจนครบก�าหนดทีว่ดัมลูค่า

ด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย-สุทธิ (เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด

เกินกว่า 3 เดือน และเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นก�าหนด

ระยะเวลา) ราคาทุนเท่ากับ 10,891.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า

ยุติธรรมเท่ากับ 10,888.7 ล้านบาท เงินลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาล 

และรัฐวสิาหกจิทีว่ดัมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ราคาทนุ

เท่ากับ 4,438.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 4,462.9 

ล้านบาท เงินลงทุนในตราสารหนี้เอกชนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นราคาทุนเท่ากับ 800.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่า

ยุติธรรมเท่ากับ 745.9 ล้านบาท เงินลงทุนในหุ้นทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นราคาทุนเท่ากับ 6,551.7 ล้านบาท 

หักค่าเผื่อการด้อยค่า 65.1 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนในหุ้นทุน 

ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นราคาทุน-สุทธิเท่ากับ 

6,486.6 ล้านบาท หรือมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 29,430.1 ล้านบาท 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่นตามราคาทุนมูลค่าเท่ากับ 1,721.2 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่ายุติธรรม

เท่ากับ 1,829.9 ล้านบาท จ�าแนกได้เป็นหน่วยลงทุนของกองทุน 

ตราสารทนุ กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
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(ล้านบาท)

 2564 2563

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,333.6 1,619.6

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (140.9) (69.9)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน (1,772.5) (1,547.0)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 420.2 2.7

สภาพคล่อง
กระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�านวน 561.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 420.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 296.7 โดยมี

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) กิจกรรมต่างๆ ดังนี้

• เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 2,333.6 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการที่ส�าคัญ คือ เบี้ยประกันภัยรับจากการประกันภัยโดยตรง 

 รายได้จากการลงทุนที่เป็นดอกเบี้ยและเงินปันผล

• เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 140.9 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

• เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 1,772.5 ล้านบาท เป็นการใช้กระแสเงินสดเพื่อจ่ายปันผลจ�านวน 1,705.5 ล้านบาท 

 และช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 67.0 ล้านบาท

สินทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่อง

นอกจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแล้ว ตามข้อมูลที่ได้ระบ ุ

ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์น้ัน จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่

เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่าน้ีสามารถ

เปลีย่นเป็นเงนิสดได้อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นสนิทรัพย์ในความต้องการ

ของตลาด 

รายจ่ายลงทุน
ในปี 2564 รายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบด้วยการลงทุน

ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส�านักงาน ให้มี

รูปแบบทีท่นัสมยัและเพิม่ประสทิธิภาพในการบริการแก่ลกูค้ามากยิง่ข้ึน 

โดยมีแผนการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันภัยหลักทุกหน่วยงาน 

เสริมศกัยภาพกระบวนการท�างานต่างๆ ภายใต้โครงการ Core Business 

System (CBS) ซ่ึงจะพฒันาระบบด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและออกแบบ

อย่างเป็นสากล ครอบคลุมการท�างานของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ 

ตั้งแต่กระบวนการรับประกันภัยจนถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน   

โครงการใช้เงนิทนุจากกระแสเงนิสดได้มาจากเบีย้ประกนัภัยรับโดยตรง 

ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอ ในปี 2564 มีภาระผูกพันเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

จากโครงการ CBS จ�านวน 401.0 ล้านบาท ทัง้น้ี การเปลีย่นแปลงระบบ

ดงักล่าว จะช่วยให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสทิธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ช่วยเสริมการท�างานในด้านการบริหารจดัการข้อมลู และเพิม่ประสทิธิภาพ

ระบบการบริการประกนัภยั รองรับการเติบโตของบริษทัฯ และสามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าได้อย่างสงูสดุ

และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่

เป็นรายจ่ายฝ่ายทนุเพือ่ตกแต่งและต่อเตมิอาคารจ�านวนรวม 5.8 ล้านบาท 

และ 23.5 ล้านบาท ตามล�าดบั และมภีาระผกูพนัทีเ่ป็นรายจ่ายฝ่ายทนุ

เพือ่พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์จ�านวนรวม 402.2 ล้านบาท และ 51.7 

ล้านบาท ตามล�าดับ

อน่ึง เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในงบกระแสเงินสด 

ปี 2564 มีจ�านวน 53.5 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ�านวน 87.4 

ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีหนี้สิน 30,681.7 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 

32,818.1 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Debt to 

Equity Ratio) เท่ากับ 0.9 เท่า โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 1,521.0 ล้านบาท 

หรือเปลีย่นแปลงร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า เน่ืองมาจากรายการหน้ีสนิ

จากสัญญาประกันภัย เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ หน้ีสินภาษีเงินได ้

รอตัดบัญชีและหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ส่วนของเจ้าของ 

เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า 2,475.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.2 จาก 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ ซึง่คอืส่วนเกนิทนุจากการวดัมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้ เพิ่มขึ้น 3,099.2 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 20.2 อย่างไรก็ตาม ก�าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 

ลดลง 624.2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.6 

การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
- ไม่มี -
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การบริหารจัดการความเสี่ยง

การด�าเนินธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันที่อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทั้งจาก

ปัจจัยภายในประเทศและภายนอกประเทศ การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดจนภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ

ทิศทางกลยุทธ์ การด�าเนินงาน และกระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

จึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทฯ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา ทั้งยังต้องเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับ 

ความเสีย่งทีอ่าจเกิดข้ึนในอนาคตอย่างเป็นระบบ เพือ่ลดผลกระทบและ

สามารถตอบสนองต่อภาวะผันผวนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการ และผู ้บริหารได้พัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง 

ทีส่ามารถระบ ุวดั และควบคมุความเสีย่งไว้อย่างเพยีงพอ รวมทัง้ควบคมุ

ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค ์

และเป้าหมายโดยรวมของบริษทัฯ ทีมุ่ง่เน้นการน�าเสนอแนวทางบริหาร

จัดการที่อ�านวยประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องทุกกลุ่ม ได้แก่ 

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ภาครัฐ และสังคม ภายใต้กรอบและ

นโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. กรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง
1.1 โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง

• สนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ท่ีเก่ียวกับ 

การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงขององค์กรที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• ติดตามให้มีการก�าหนดนโยบาย กระบวนการ

ท�างาน และควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ

• ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนและ 

การทดสอบภาวะวิกฤตภายใต้สถานการณ์ 

ต่างๆ และวัดผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน 

และระดับเงินกองทุนของบริษัทฯ

• ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกรอบและนโยบาย

การบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์

ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

ของหน่วยงานอื่นๆ ในองค์กร ให้เป็นไปตาม

กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบาย

 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

• ก�ากับดูแล และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายของแผนธุรกิจ

• สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบ

การควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน 

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

• อนุมัติกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย

การบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ 

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คณะกรรมการบริษัทฯ

กรรมการ

และประธานคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ส่วนบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

หน่วยธุรกิจ
ส�านักก�ากับการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ส่วนคณิตศาสตร์

ประกันภัย

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบ
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1.2 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยได้ท�าการ

วิเคราะห์และประเมนิความสามารถในการด�าเนนิธุรกจิตามแผนกลยทุธ์ 

รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โดยการเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ การจัดการเงินทุน การวางแผนและ 

การด�าเนินธุรกิจที่ส ่งผลต่อความม่ันคงทางการเงินของบริษัทฯ 

(Own Risk and Solvency Assessment: ORSA) และระดับความเสี่ยง

ที่จะสูงกว่าขีดจ�ากัดภายในองค์กร (Internal Thresholds) ที่ก�าหนดไว้ 

ด้วยวิธีการระบุและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมกิจกรรมและ 

ประเภทความเสีย่งทีส่�าคญั รวมถงึก�าหนดระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ 

(Risk Appetite) ช่วงความเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) 

และจัดท�าแผนฉุกเฉินเงินกองทุน เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการ 

ตามแผนธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างและสนับสนุน

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยการส่งเสริมให ้

ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความเส่ียงที่อาจ 

จะเกิดข้ึนต่อองค์กรและหน่วยงานผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ข้อมูลความเสี่ยงระหว่างกัน การบริหารความเสี่ยงให้อยู่ภายใต้ระดับ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และการพิจารณามาตรการจัดการความเสี่ยง

ร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหน่ึงของ 

การปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ส�าหรับการเสริมสร้าง 

ความรู้ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม 

ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารความเสีย่งให้กบัพนักงาน เพือ่ให้พนกังาน

ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

และมีผลกระทบต่อหน่วยงาน ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

โครงสร้างการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้น�ากรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ในรูปแบบ 3 Lines 

of Defense มาใช้ เพี่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทฯ

1st Line 2nd Line 3rd Line

ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร ส�านักตรวจสอบหน่วยธุรกิจ

ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ทีจ่ะน�าพาธรุกิจให้สามารถขับเคลือ่นและเติบโตได้ในระยะยาวอย่างยัน่ยนื 

โดยอาศัยพื้นฐานของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีกรอบบริหาร

ความเสีย่งทีด่ ีนอกจากน้ี ยงัได้พฒันาและปรับปรุงประสทิธภิาพระบบ

การบริหารความเสีย่งอย่างต่อเน่ืองให้เทยีบเคียงระดบัสากล อย่างไรกด็ี 

บริษทัฯ ยงัคงต้องเผชิญความเสีย่งทีส่�าคญัในการด�าเนินธุรกจิท่ามกลาง

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่อาจส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.1 ความเส่ียงด้านประกันภัย (Insurance Risk)

เป็นความเสีย่งทีเ่กิดจากการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ การก�าหนด

เบีย้ประกนัภยัไม่สอดคล้องกบัความเสยีหายจริงทีเ่กดิข้ึน การพจิารณา

รับประกันภัยที่มีความเสี่ยงสูง และการพิจารณาท�าประกันภัยต่อ 

ทีไ่ม่เพยีงพอหรือไม่มปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่กิดข้ึนจริง

มีมูลค่าสูงกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ รวมถึงการบริหารจัดการเงินส�ารอง 

ตามกฎหมายที่ไม่เพียงพอ และการจัดการสินไหมทดแทนที่ไม่มี

ประสทิธิภาพ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการประกันภัย

และสินไหมทดแทน เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยก�าหนดกรอบและนโยบาย

การออกผลติภัณฑ์ให้สอดคล้องกับวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายการเงนิ 

แผนงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 

ต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
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ด้านการรับประกันภัย โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการ 

รับประกันภัย และกรอบการบริหารการประกันภัยต่อเป็นประจ�าทุกปี  

มีแผนการด�าเนินงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและยืนหยุ่นตามสภาวะ 

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป วเิคราะห์ระดบัการรับความเสีย่งไว้เองให้มคีวามเหมาะสม

กับความเสี่ยงภัยที่สามารถรับได้ ทบทวนอัตราเบี้ยประกันภัยและ 

หลักเกณฑ์การรับประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในตลาด 

การจัดสรรประกันภัยต่ออย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรับ

ประกันภัยและกระจายความเสี่ยงภัยอย่างเหมาะสม รวมถึงการสร้าง

วัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

ด้านการจัดการสินไหมทดแทน โดยก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบาย

การจัดการค่าสินไหมทดแทนเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้เหมาะสมกับ 

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ก�าหนดขอบเขตอ�านาจค่าสินไหม

ทดแทน กฎระเบียบและแนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน 

รวมทั้งก�ากับ ดูแล ติดตามสถานะของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 

และการจัดตั้งส�ารองค่าสินไหมทดแทนให้มีความเพียงพอ นอกจากน้ี

ได้ควบคุมดูแลคุณภาพการบริการและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้มี 

ความเป็นธรรมและเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับ 

ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ทีม่กีารแพร่กระจายไปทัว่โลก และยงัคงระบาดอย่างต่อเน่ือง 

บริษทัฯ ได้ด�าเนินการบริหารความเสีย่งด้านประกนัภยัตัง้แต่การพจิารณา

รับประกนัภยั การจดัการค่าสนิไหมทดแทน และปรับแนวทางการปฏบิตังิาน

ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานในลักษณะการท�างานที่บ้าน 

(Work From Home) โดยไม่กระทบต่อการด�าเนินธุรกจิ รวมถงึพจิารณา

เงนิกองทนุเพือ่รองรับความเสีย่ง อย่างไรกต็าม จากสถานการณ์ดงักล่าว  

บริษทัฯ ได้รับผลกระทบจากค่าสนิไหมทดแทนทีเ่พิม่สงูข้ึนจากกรมธรรม์

ทีใ่ห้ความคุม้ครองการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 

ส่งผลให้ก�าไรจากการรับประกันภัยลดลงแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อ 

ฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ

1.2 ความเส่ียงด้านมหันตภัย (Catastrophe Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ความเสียหายขนาดใหญ่หรือ 

ภยัธรรมชาตทิีเ่ป็นมหนัตภยั ท�าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านสนิไหม

ทดแทนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดสรร

ประกันภัยต่อส�าหรับการรับเสี่ยงภัยไว้เองให้มีความเพียงพอภายใต้

สญัญาประกนัภยัต่อแบบก�าหนดสดัส่วนแน่นอน (Proportional Treaty) 

และสญัญาประกนัภัยต่อแบบไม่เป็นสดัส่วน (Non-proportional Treaty) 

รวมถึงจดัสรรเงนิส�ารองค่าสนิไหมทดแทนให้มีความเพยีงพอ เพือ่ไม่ให้

กระทบกับความมั่นคงทางการเงิน

1.3 ความเส่ียงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk) 

 จากธุรกิจประกันภัย

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการรับประกันภัยและการประกันภัยต่อ 

ซึง่อาจเกดิการกระจกุตวัในภยัทีรั่บประกนัภยั และกระจกุตัวในการโอน 

ความเสี่ยงไปให้ผู้รับประกันภัยต่อรายใดรายหนึ่ง

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ด้านการกระจกุตัวจากการรับประกันภยั โดยบริษัทฯ มรีะบบการควบคมุ

ความเส่ียงภัยสะสม (Risk Accumulation) อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ต่อการจัดสัญญา และอยู ่ภายใต้ XOL Protection นอกจากน้ี 

ยงัมรีะบบเตอืนหากมกีารเกบ็ภัยสะสมเกนิกว่าทีก่�าหนด และจดัท�าสรุป 

ภาพรวมของความเสี่ยงภัยสะสมตามลักษณะภัยกับสัญญาทุกประเภท

ด้านการกระจกุตวัจากการประกันภยัต่อ บริษทัฯ ได้วเิคราะห์และมีระบบ

ควบคุมความเสี่ยงจากการเอาประกันภัยต่อ และการรับประกันภัยต่อ 

โดยไม่ให้เกินขีดจ�ากัดที่ก�าหนด ซึ่งจะมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ 

และมีระบบเตือนหากมีการเก็บภัยสะสมเกินกว่าที่ก�าหนด

1.4 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk) จากธุรกิจประกันภัย

• ความเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับช�าระหน้ีตามสัญญาจาก 

ผู้รับประกันภัยต่อตามภาระผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ โดยมีสาเหตุมาจาก

ขาดสภาพคล่องหรือฐานะทางการเงนิทีไ่ม่มัน่คงของผูรั้บประกนัภยัต่อ 

ท�าให้บริษทัฯ ต้องรับภาระในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเอง นอกจากน้ี 

ยังมีความเสี่ยงที่ผู ้รับประกันภัยต่อจ�านวนหน่ึงอาจมีความสามารถ 

รับประกันภัยต่อในจ�านวนเงินที่ลดลง เน่ืองจากถูกปรับลดอันดับ 

ความน่าเช่ือถือ หรือเกิดจากผู ้รับประกันภัยต่อไม่ประสงค์จะรับ 

ประกันภัยต่อ หรือรับประกันภัยต่อในจ�านวนเงินที่จ�ากัด

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยก�าหนด

แนวทางการจดัเกบ็เบีย้ประกันภัยต่อ รวมถงึพจิารณาฐานะการเงนิและ

ความมั่นคงของผู้รับประกันภัยต่อจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 

ของผู้รับประกันภัยต่อ แนวทางการเรียกเก็บค่าสินไหมทดแทนคืน 

และการท�าประกนัภยัต่อกบัผูรั้บประกนัภัยต่อหลายรายทีเ่ช่ือถอืได้และ

มีความสามารถในการรับประกันภัยต่อ ซึ่งวิธีดังกล่าวจะช่วยกระจาย

ความเสีย่งภยัได้ นอกจากน้ี ได้พจิารณาเงือ่นไขในการเอาประกันภยัต่อ

อย่างรอบคอบ โดยหน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 

ในเร่ืองการประกันภัยต่อ และมีฝ่ายกฎหมายในการพิจารณาประเด็น

ทางกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว
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• ความเสี่ยงจากการเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัย

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจไม่ได้รับช�าระเบี้ยประกันภัยจากผู้เอา

ประกันภัย ตัวแทน และนายหน้าประกันภัยภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 

หรือตัวแทนและนายหน้าที่ท�าหน้าที่เก็บเบี้ยประกันภัยจากลูกค้า 

ได้เก็บเงนิค่าเบีย้ประกนัภัยแล้วแต่ไม่น�าส่งเงนิเข้าบริษัทฯ ท�าให้บริษทัฯ 

เผชิญความเสี่ยงที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยค้างช�าระ 

และอาจก่อให้เกิดหนี้สูญได้

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี

กระบวนการติดตามเบี้ยประกันภัยค้างรับจากผู้เอาประกันภัย ตัวแทน 

และนายหน้าอย่างใกล้ชิด รวมถงึก�าหนดหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกตัวแทน

และนายหน้า และการวางหลักประกัน เพื่อเป็นการประกันการช�าระ 

เบี้ยประกันภัยตามวงเงินที่บริษัทฯ ก�าหนด

2. ความเสี่ยงจากการลงทุน
ในปี 2564 ทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบต่อเน่ืองจากการแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแต่ละประเทศ 

มีการใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง 

เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจ เมื่อหลายประเทศเร่งระดมฉีดวัคซีนป้องกัน 

โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในอตัราทีร่วดเร็ว ท�าให้เศรษฐกจิ

เร่ิมมีทิศทางที่ดี ข้ึน โดยเฉพาะกลุ ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก 

ที่เร่ิมผ่อนคลายมาตรการควบคุม ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สามารถด�าเนินได้ดีขึ้น และธนาคารกลางเร่ิมปรับทิศทางการด�าเนิน

นโยบายการเงินด้วยการปรับลดวงเงินการซื้อสินทรัพย์ (QE) แต่เร่ิมมี

สัญญาณการชะลอตัวจากแนวโน้มราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น

ส�าหรับประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดระลอกสาม 

และมาตรการควบคมุการระบาดทีเ่ข้มงวดท�าให้การบริโภคภาคเอกชน

ลดลง แม้มมีาตรการภาครัฐทีช่่วยกระตุน้ก�าลงัซือ้ แต่ภาคการท่องเทีย่ว

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากมาตรการจ�ากัดการเดินทาง และการ 

ส่งออกสนิค้าทีล่ดลงจากอปุสงค์ประเทศคูค้่าทีช่ะลอตัว โดยเร่ิมปรับตวั 

ดีข้ึนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม

การระบาด อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิยงัมีความผันผวนจากการกลายพันธ์ุ

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 

ร้อยละ 0.5 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและ 

ผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีอยูใ่นระดบัต�า่ ขณะทีอ่ตัราผลตอบแทน

พนัธบตัรระยะยาวปรับตวัสงูข้ึนตามทศิทางอตัราผลตอบแทนพนัธบตัร

ของสหรัฐ ด้านดชันีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ปรับตัว 

ดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ยังมีความผันผวนอันเนื่องมาจาก

ความไม่สงบทางการเมือง และการกลายพันธุ์ของเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19)

จากความเสีย่งทีบ่ริษทัฯ ต้องเผชิญในช่วงปีทีผ่่านมา บริษทัฯ  ได้บริหาร

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพัน 

ที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ รวมถึงโอกาสที่คู ่สัญญาจะถูกปรับลดอันดับ 

ความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ลง

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

• เงินให้กู้ยืม

บริษัทฯ ยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการพิจารณาฐานะการเงิน และ

ความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ ตามมาตรฐานการวิเคราะห์

สินเชื่อที่ดี พร้อมก�าหนดวงเงินให้กู้ยืมต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to 

Value) ไม่ให้เกินกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด และตดิตามกระแสเงนิทีไ่ด้รับ

ช�าระในแต่ละเดือน รวมถึงความสม�่าเสมอในการช�าระหนี้ของลูกหนี้

ทั้งน้ี บริษัทฯ ยังได้พิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี 

ทีไ่ด้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) และผลกระทบ

จากภาวะเศรษฐกิจ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้

ลูกหนี้สามารถด�ารงอยู่และช�าระหนี้ได้

• ตราสารหนี้

บริษัทฯ เลือกลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคาร

แห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค�้าประกัน 

และตราสารหน้ีเอกชน โดยบริษทัฯ จะเลอืกลงทนุในตราสารหน้ีเอกชน

ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต�่ากว่าระดับเพื่อการลงทุน (Investment 

Grade) เลือกประเภทธุรกิจและอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารหน้ี 

กลุม่ผูบ้ริหารทีม่ปีระวัติด ีพร้อมทัง้มกีารทบทวนฐานะการเงนิ ตลอดจน

ความสามารถในการช�าระคนืเงินต้นและดอกเบีย้ของผูอ้อกตราสารหน้ี

อย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญกับ 

การพจิารณาเครดติของผูอ้อกตราสารหนี ้โดยเลอืกลงทนุในตราสารหนี้

ทีม่อีนัดบัเครดติทีส่งูกว่า A ข้ึนไป และอยูใ่นธุรกิจทีไ่ด้รับผลกระทบน้อย

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นลงทุนในธุรกิจที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Environment, Social and 

Governance: ESG) เช่น หุน้กูเ้พือ่การอนุรักษ์สิง่แวดล้อม อนัจะน�ามาซึง่

ผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2.2 ความเส่ียงด้านการกระจุกตัว (Concentration Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ทั้งในและ 

ต่างประเทศ หรือการให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีรายใดรายหน่ึงมากเกินไป 

เมือ่เกดิผลกระทบทางลบต่อกลุม่ดงักล่าวจะท�าให้เกดิความเสยีหายแก่

บริษัทฯ เป็นอย่างมาก
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บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายการลงทุน 

ในประเภทของสนิทรัพย์ต่างๆ ทัง้ตราสารหน้ี ตราสารทนุ และสนิทรัพย์

ทางเลือกอื่นๆ ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรพัย์ ตลอดจน

กระจายการให้กู้ยืมแก่ลกูหนีห้ลายราย และกระจายอยูใ่นหลายภูมภิาค

ของประเทศในสดัส่วนทีเ่ป็นไปตามข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่ง

ตามกฎเกณฑ์ทีอ่อกโดยองค์กรก�ากบัดแูล รวมถงึกระจายการลงทนุในหมวด

อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส�าหรับกรณีลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินตรา 

ต่างประเทศจะท�าการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทัง้จ�านวน

2.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)

เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถช�าระหน้ีหรือ 

ภาระผกูพนัได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ไม่สามารถแปลงหลกัทรัพย์เป็นเงนิสด

ในระยะเวลาที่ต้องการได้ และอาจส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดหาเงินสด 

ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้น

การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินลงทุน

บางส่วนเป็นเงินฝากธนาคาร ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรระยะสั้น 

ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสภาพคล่องสูง ส�ารองไว้ส�าหรับ 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน โดยก�าหนดให้เงินฝาก หรือพันธบัตรระยะส้ัน

ทยอยครบก�าหนดในแต่ละช่วงเวลาทีส่อดคล้องกบัความต้องการใช้เงนิ 

ตามแผนบริหารกระแสเงินสด การรับเงิน การจ่ายเงินตามภาระผูกพัน

ต่างๆ ทีว่างไว้ และอกีส่วนหน่ึงบริษัทฯ จดัสรรเงนิไปลงทนุในหลกัทรัพย์ 

ซึง่เป็นทีต้่องการของตลาดสภาพคล่องสงู และสามารถเปลีย่นเป็นเงินสด 

ได้สะดวกที่มูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดให้มีแหล่งเงินทุนส�ารอง ได้แก่ วงเงินเบิก 

เกินบัญชี วงเงินกู้ระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเบิกใช้ได้ทันที

หากมีค่าใช้จ่ายเกิดข้ึนเหนือความคาดหมาย ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับ

ความเสีย่งด้านสภาพคล่องน้ีได้ ซึง่ในปี 2564 บริษทัฯ ได้จดัสรรเงนิสด 

และสนิทรัพย์สภาพคล่องเพือ่รองรับการจ่ายค่าสนิไหมทดแทนเนือ่งจาก

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ไว้อย่างเพยีงพอ 

2.4 ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายจากการผันผวน 

ของปัจจัยในตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน 

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน อันส่งผล 

ให้เกดิการเปลีย่นแปลงต่อมลูค่าของสนิทรัพย์ลงทนุ ได้แก่ ตราสารทนุ 

ตราสารหนี้ และหน่วยลงทุน

เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

• ด้านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน

บริษัทฯ จะเลอืกลงทนุในตราสารทนุที่ผู้ออกมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง 

มีความสามารถในการแข่งขัน และอยู ่รอดในวันที่โลกหมุนเร็วข้ึน

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระลอกใหม่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 

(Climate Change) และเลือกลงทุนในหุ้นที่มีความโดดเด่นในการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือหุ้นกลุ่ม ESG ที่ให้ความส�าคัญกับ 3 

องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่กับ

การมผีลการด�าเนินงานทีด่ ีอกีทัง้บริษทัฯ มนีโยบายถือครองตราสารทนุ

ไว้เพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งจะสามารถลดความผันผวนของราคา

ตราสารทุนได้

• ด้านการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ ท�าการติดตามการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ทิศทางการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐ และอัตราผลตอบแทนในตลาดตราสารหน้ีอย่างใกล้ชิด 

เพื่อก�าหนดระยะเวลาการลงทุน (Duration) ให้สอดคล้องกับทิศทาง

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ อกีทัง้บริษทัฯ ยงัมนีโยบายถอืครอง

ตราสารหน้ีจนครบก�าหนดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาตราสารหน้ีที่

เปลีย่นแปลงไป และยงัมกีารบริหารจดัการเงินฝากธนาคารให้มจี�านวน

เงนิทีค่รบก�าหนดทกุๆ เดอืน ในจ�านวนทีใ่กล้เคยีงกัน ท�าให้ลดความเสีย่ง

ที่เกิดจากการลงทุนต่อ (Reinvestment Risk) ลงได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ

ยงัเข้าร่วมประมลูเพือ่ลงทนุในพันธบตัรระยะสัน้ เมือ่มอีตัราผลตอบแทน

ที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารในระยะเวลาที่เท่ากัน

• ด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ อาจใช้เคร่ืองมอืทางการเงนิในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัรา

แลกเปลีย่น ได้แก่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน (Cross 

Currency and Interest Rate Swap) สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย 

(Interest Rate Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Foreign Exchange Forward) เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อปรับลดความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของตลาด และเป็นไปตามข้อก�าหนดของ

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินระดับความเสี่ยงของการลงทุน 

ด้วยวิธีการประเมนิและแบบจ�าลองต่างๆ เช่น Value at Risk, Sensitivity 

Analysis, Stress Test โดยใช้ระบบจากผู้ให้บริการวิเคราะห์การเงิน 

การลงทนุ (Bloomberg) และจากระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันา 

ข้ึนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงมีฐานะการเงินที่ยืดหยุ ่น 

เพียงพอที่จะรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
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3. ความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กร
3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน 

และการน�าไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน 

และปัจจัยภายนอก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี 

อันอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ ฐานะการเงิน เงินกองทุน 

และผลประกอบการของบริษัทฯ โดยปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น 

โครงสร้างองค์กร วธิปีฏิบติังาน ความเพยีงพอของข้อมูล และเทคโนโลยี 

เป็นต้น และปัจจัยความเสีย่งภายนอก เช่น ความต้องการของผูบ้ริโภค 

ช่องทางการขาย ภาวะเศรษฐกิจ การแข่งขัน กฎระเบียบ และปัจจัย

ทางการเมือง เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวางแผน

กลยทุธ์ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ของบริษัทฯ และวางแผนการด�าเนินงาน

ตัง้แต่ระดบัองค์กรไปจนถงึระดบัหน่วยงาน พร้อมทัง้เผยแพร่แผนกลยทุธ์

ให้พนักงานได้รับทราบเพือ่เป็นแนวทางปฏิบตัเิดยีวกัน อกีทัง้ควบคมุและ

ตดิตามการด�าเนินการตามแผนกลยทุธ์ พร้อมทัง้ก�าหนดสญัญาณเตอืน

ในกรณีทีผ่ลการด�าเนนิงานมแีนวโน้มไม่เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ทีก่�าหนดไว้ 

เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายนอก

และสภาวะการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคญั

ต่อการขยายงานลูกค้ารายย่อยและตลาดภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง 

ด้วยผลติภัณฑ์ทีม่ศีกัยภาพในการท�าตลาดและเหมาะสมตามความเสีย่ง 

ของแต่ละ Segment เพือ่ให้สามารถแข่งขันได้และสร้างผลตอบแทนทีด่ี 

มกีารเพิม่ช่องทางการขายใหม่ๆ โดยเฉพาะช่องทางดจิทิลั เพือ่การเข้าถึง

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพัฒนากระบวนการท�างาน

ด้านรับประกนัภยัและและบริการสนิไหมทดแทนผ่านการใช้ระบบเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมต่างๆ รวมถงึการสร้างระบบสารสนเทศเพือ่การตัดสนิใจ 

ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ และ 

ความเช่ียวชาญในงานประกันภัย เพื่อส่งมอบบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้า

และคู่ค้าต่อไป

3.2 ความเส่ียงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจถูกเผยแพร่ข่าวสารลงสื่อหลักในเชิงลบ 

อันสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้า รวมถึง

การปฏิบัติไม่สอดคล้องกับที่กฎหมายก�าหนด อาจส่งผลกระทบต่อ 

ช่ือเสียง ภาพลักษณ์ ความมั่นคง ความสามารถในการท�าก�าไร และ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยยึดหลัก

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง 

มุง่เน้นทีจ่ะรักษาภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอลกูค้า คูค้่า และการปฏิบตัใิห้ถกูต้อง

ตามกฎหมาย เพ่ือไม่ให้ผลกระทบดงักล่าวส่งผลต่อภาพลกัษณ์ ช่ือเสยีง 

ความมั่นคง และฐานะการเงินของบริษัทฯ

3.3 ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติไม ่

ครบถ้วนถูกต้องอันเน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือความเข้มงวด 

ของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล 

ภาครัฐ อันอาจส่งผลกระทบต่อช่ือเสียงของบริษัทฯ การถูกลงโทษ 

และถูกปรับเป็นตัวเงิน หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มี

แนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ 

ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแลภาครัฐ เพื่อให้พนักงานทุกคน

ถือปฏิบัติ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการสอบทาน

การปฏิบตัดิงักล่าว รวมถึงมหีน่วยงานก�ากบัการปฏิบตัติามกฎระเบยีบ

ติดตามและสื่อสารกฎระเบียบและข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับ

ดูแลภาครัฐให้กับพนักงานทุกคนทราบ เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.4 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากการด�าเนินงานในทุกส่วนงานของบริษัทฯ 

ซึง่อาจเกิดการปฏบิตังิานทีผ่ดิพลาดจากความไม่พร้อม ความไม่พอเพยีง 

หรือความบกพร่องของบุคลากร กระบวนการปฏิบัติงาน ระบบ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ การทุจริตฉ้อฉลจากบุคลากรภายใน การทุจริต

ฉ้อฉลจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 

ซึง่อาจท�าให้ธุรกจิต้องหยดุชะงกั และส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

หรือฐานะการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริษัทฯ 

ได้ให้ความส�าคัญและก�าหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยใช้

ระบบบริหารคุณภาพควบคมุการปฏิบติังาน และมาตรการป้องกันการทจุริต 

รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรอย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติตรงตาม

ลกัษณะงาน รวมถงึมผีูเ้ช่ียวชาญในการท�างานแต่ละด้าน เพือ่ให้ระบบ

งานมปีระสทิธิภาพ อกีทัง้ยงัมกีารวางระบบให้พนักงานสามารถท�างาน

ทดแทนกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ท�าให้การด�าเนินงาน

เป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง รวมถงึมกีารจดัอบรมให้พนกังานมคีวามรู้ความ

เข้าใจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ 

ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัก�าหนดให้ทกุหน่วยงานรับผดิชอบต่อการบริหาร

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานตนเอง พร้อมทั้งยังปลูกฝัง 

ความเข้าใจเก่ียวกับความเสีย่งด้านปฏบิติัการในระดบัพนักงาน อนัรวมถงึ

การฝึกอบรมพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
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ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก 

บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 

(Business Continuity Plan) โดยมีสถานทีท่�างานส�ารอง และศนูย์ข้อมลู

ส�ารองที่พร้อมใช้งานได้ทันที และมีการรวมศูนย์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ของพนักงานเช่ือมมาจากส่วนกลาง (Server) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ 

สามารถลดผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึน และท�าให้ธุรกจิของบริษัทฯ สามารถ

ด�าเนินต่อไปได้ แม้ต้องเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน

3.5 ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (Information Technology Risk)

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาใช้ในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบ

งานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ได้ รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มี

แนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมให้ความรู้แก่

พนักงาน และก�าหนดมาตรการความปลอดภัยที่รัดกุม รวมทั้งจัดท�า

แผนรับมือภัยคุกคามและตอบสนองเหตุการณ์ผิดปกติทางไซเบอร์ 

(Cyber Incident Response Plan: CIRP) เพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อ

เหตกุารณ์ภัยคกุคามรูปแบบต่างๆ ทีอ่าจเกดิข้ึน เพือ่ความมัน่คงปลอดภัย

และลดผลกระทบเมื่อเกิดเหตุการณ์

3.6 ความเส่ียงด้านการจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน

 (Asset and Liability Management Risk)

เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากการทีบ่ริษทัฯ มนีโยบายการลงทนุในการถือครอง

ตราสารทนุและตราสารหน้ีในระยะยาว ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการช�าระ

หน้ีสินตามภาระผูกพันของบริษัทฯ คือ เงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน 

และเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ เน่ืองจากความไม่สัมพันธ์กัน

ระหว่างจ�านวนสินทรัพย์และระยะเวลาของการลงทุน

บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยบริหาร

จดัการจ�านวนสนิทรัพย์และระยะเวลาของการลงทนุให้มคีวามเหมาะสม 

มีสภาพคล่อง และมีจ�านวนที่เพียงพอต่อหนี้สินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน 

และเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง

3.7 ความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม: ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง

 สภาพภูมิอากาศ (Environment Risk)

เป็นความเสีย่งทีเ่กิดจากการเปลีย่นแปลงรูปแบบสภาพอากาศในระยะยาว 

จากสภาวะโลกร้อน ท�าให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศอย่าง

รวดเร็ว ส่งผลกระทบให้การเกิดภัยธรรมชาติและภัยพิบัติทั่วโลก 

ที่มีความรุนแรงและเกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ซึ่งเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุด 

ต่ออุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบันที่ให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ

และภัยพิบัติต่างๆ

บริษทัฯ ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสีย่ง โดยปรับอตัรา

เบีย้ประกนัภยัให้สอดคล้องกบัความเสีย่ง จดัสรรการเอาประกนัภยัต่อ 

อย่างเพยีงพอ รวมถงึพจิารณาเงนิกองทนุของบริษทัฯ เพือ่รองรับความเสีย่ง

ดังกล่าวอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของปัญหา และก�าหนด

แนวทางในการร่วมแก้ไขปัญหาระดับโลกนี้ โดยการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่น กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าและพลาสติก รวมถึงกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูก

และรักษาสภาพป่า เป็นต้น

3.8 ความเส่ียงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk):

 ความเสี่ยงจากโรคอุบัติใหม่

เป็นความเสี่ยงที่อาจไม่เคยปรากฏหรือมีประสบการณ์มาก่อน จึงยาก

ต่อการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งในเชิงโอกาสและความรุนแรง 

ของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ความเสี่ยงจากการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาด 

สู่ประชากรในวงกว้าง และส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก

ไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 

ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองโรคอุบัติใหม่ 

ซึ่งหากบริษัทฯ มีการรับประกันภัยโดยไม่พิจารณาถึงเงินกองทุน 

ที่จะรองรับความเสี่ยงได้ อาจส่งผลกระทบต่อค่าสินไหมทดแทนที ่

เพิ่มสูงขึ้นและฐานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ 

จึงได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

1. ก�าหนดให้ความเส่ียงจากโรคอุบัติใหม่เป็นความเสี่ยงระดับองค์กร

ทีต้่องติดตามประเมนิผล และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

อย่างต่อเนื่อง

2. จัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง โดยเตรียม 

ความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับพนักงาน 

ทุกคนในการปฏิบัติงานในลักษณะการท�างานที่บ้าน (Work From 

Home) เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการ 

ให้บริการแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

3. พิจารณาเงินกองทุนของบริษัทฯ ก่อนการรับประกันภัยเพื่อให้

สามารถรองรับความเสียหายสูงสุดที่เป็นไปได้ (Worst Case 

Scenario) จากกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพรวมถึง 

โรคระบาดต่างๆ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อฐานะความม่ันคง

ทางการเงินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากความเสีย่งดงักล่าว

เป็นความเสี่ยงใหม่ที่ยากต่อการประเมิน ในกรณีที่ความเสียหาย 

ที่เกิดข้ึนจริงเบี่ยงเบนไปจากที่ประมาณการไว้อย่างมาก บริษัทฯ 

ได้ก�าหนดแผนบริหารเงินกองทุนฉุกเฉิน (Capital Contingency 

Plan) เพื่อรองรับความเสี่ยงกรณีดังกล่าว
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การกระจายการถือหุ้น
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว: 1,064,700,000 บาท   

ประเภทของหุ้น: หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท   

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

โครงสร้างการถือหุ้น

จำานวนหุ้นที่ถือ จำานวนรายที่ถือ % จำานวนหุ้น %

1 - 10,000 4,308 85.11 5,784,125 5.43

10,001 - 50,000 507 10.02  11,342,474 10.65

50,001 - 150,000 146 2.88 12,376,375 11.63

150,001 ขึ้นไป 101 1.99 76,967,026 72.29

5,062 100.00 106,470,000 100.00

สัญชาติผู้ถือหุ้น จำานวนรายที่ถือ % จำานวนหุ้น %

ไทย
นิติบุคคล 88 1.74 35,786,639 33.61

บุคคลธรรมดา 4,916  97.12 57,493,968 54.00

ต่างด้าว
นิติบุคคล 39 0.77 11,654,896 10.95

บุคคลธรรมดา 19 0.37 1,534,497 1.44

รวม 5,062 100.00 106,470,000 100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำานวนหุ้น 

(ณ 26 พ.ย. 2564)
%

1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 10,613,194 9.97

2. นายชัย โสภณพนิช * 3,917,051 3.68

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

4. มูลนิธิชิน โสภณพนิช 3,370,934 3.17

5. บริษัท ซี.อาร์.โฮลดิ้ง จ�ากัด 3,332,934 3.13

6. AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO., LTD. 2,989,599 2.81

7. นายชาญ โสภณพนิช 2,884,377 2.71

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

9. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 2,224,362 2.09

10. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 2,095,840 1.97

11. นางอรุวรรณ โสภณพนิช 2,036,811 1.91

12. นายมิน เธียรวร 2,000,000 1.88
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หมายเหตุ:  * นับรวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ได้แก่  

  คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จ�านวน 1,103,671 หุ้น

 ** ถึงแก่กรรมและยังไม่ปรากฏการโอนหุ้นมรดก

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

 * คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช จ�านวน 1,103,671 หุ้น

 ** คู่สมรส-นายชาติศิริ โสภณพนิช จ�านวน 2,949 หุ้น

 *** คู่สมรส-นางสุภรณ์ ธีรวณิชย์กุล จ�านวน 5,600 หุ้น

รายงานการถือหุ้นของคณะกรรมการ
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อ
(ณ 31 ธ.ค. 2564)

จำานวนหุ้น
(ณ 26 พ.ย. 2564)

จำานวนหุ้น
(ณ 27 พ.ย. 2563)

เปลี่ยนแปลง

1.  นายชัย โสภณพนิช * 3,917,051 3,917,051 -

2.  นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช - - -

3.  นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช - - -

4.  นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ - - -

5.  นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ 153,600 153,600 -

6.  นายสุวรรณ แทนสถิตย์ - - -

7.  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล - - -

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

9. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล *** 69,600 65,600 4,000

10. นายซาโตรุ โอกุระ - - -

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

12. นายธงชัย อานันโทไทย 
    (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
    ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565)

- - -

    นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
    (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

- - -

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำานวนหุ้น 

(ณ 26 พ.ย. 2564)
%

13. Glory Hope Limited 1,658,517 1.56

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

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

16. บริษัท ระบิลโฮลดิ้ง จ�ากัด 1,406,071 1.32

17. บริษัท บางกอกรินเวสท์ จ�ากัด 1,282,100 1.20

18. BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH 1,071,733 1.01

19. บริษัท จตุบุตรโฮลดิ้ง จ�ากัด 1,001,053 0.94

20. คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช 994,774 0.93
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รายงานการถือหุ้นของคณะผู้บริหาร
ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนด 

นโยบายการจดัการหรือการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ อย่างมนียัส�าคัญ

ตามประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาด 

หลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นิยามค�าว่า “ผูถื้อหุน้รายใหญ่” ให้หมายความถึง

ผูถ้อืหุน้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกนิกว่าร้อยละ 10 ของ

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น 

จากสดัส่วนการถอืหุน้ของกลุม่ผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรกของบริษทัฯ 

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้น

ทีมี่สทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษทัฯ ดงันี ้บริษทัฯ จงึไม่มีกลุม่ผูถ้อืหุน้

ที่มีลักษณะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น ทั้งน้ี 

กลุม่ผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อนัดบัแรกดงักล่าวไม่มพีฤตกิารณ์ทีม่อีทิธิพลต่อ

การก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

อย่างมีนัยส�าคัญแต่อย่างใด 

รายชื่อ 
(ณ 31 ธ.ค. 2564)

จำานวนหุ้น
ณ 26 พ.ย. 2564

จำานวนหุ้น
ณ 27 พ.ย. 2563

เปลี่ยนแปลง

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

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

3.  นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย - - -

4.  นางสาวปวีณา จูชวน - - -

5.  นายชวาล โสภณพนิช 438,181 438,181 -

6.  นางสาวลสา โสภณพนิช 523,425 503,125 20,300

7.  หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์ - - -

8.  นายยิ่งยศ แสงชัย - - -

9.  นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ - - -

10. นายศุภชัย อัศวารักษ์
    (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

100 - 100

11. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง 
    (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)

- - -

12. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 
    (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565)

37,860 19,560 18,300

    นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์ 
    (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

- - -

    นายทัศพงศ์ บุศยพลากร 
    (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)

- - -

อนึ่ง ส�าหรับกรณีที่กรรมการบริษัทฯ จ�านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายสิงห์ 

ตงัทตัสวัสดิ ์2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ 3) นายวีระศักดิ ์สตัุณฑวิบลูย์ *  

และ 4) นางณินทริา โสภณพนิช ตามทีป่รากฏอยูใ่นรายช่ือคณะกรรมการ 

บริษทัฯ โดยกรรมการบริษทัฯ ล�าดบัที ่1) - 3) ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ 

และ/หรือผู้บริหาร และกรรมการบริษัทฯ ล�าดับที่ 4) เป็นคู่สมรสของ 

ผู้บริหาร ของธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุด

อันดับแรกของบริษัทฯ ก็ตาม (ตามค�านิยามค�าว่า “ผู้บริหาร” ที่

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ก�าหนดให้นับรวมถึงผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกนับต่อจาก 

ผูจ้ดัการลงมา) แต่กรณดีงักล่าว มิได้มีลักษณะเป็นการส่งผู้แทนเข้ามา

มส่ีวนร่วมในการบริหารงาน หรือมพีฤตกิารณ์ทีม่อีทิธิพลต่อการก�าหนด

นโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 

แต่อย่างใด ด้วยเหตุผลส�าคัญดังต่อไปนี้

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

    * คู่สมรส-นางวารุณี อยู่คงพันธุ์ จ�านวน 43,399 หุ้น
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ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ 

หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ
(ก) บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 

(ข) บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 1,064,700,000 (หน่ึงพันหกสิบส่ีล้านเจด็แสน) บาท เป็นหุน้สามญัทัง้หมด จ�านวน 106,470,000 

(หน่ึงร้อยหกล้านสีแ่สนเจด็หม่ืน) หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไว้ หุ้นละ 10 (สิบ) บาท 

การออกหลักทรัพย์อื่น
บริษทัฯ ไม่มกีารออกหุน้ประเภทอ่ืน นอกเหนือจากหุน้สามัญ

หมายเหตุ: * การพิจารณาจ่ายเงินปันผล (ครั้งสุดท้าย) ประจ�าปี 2564 จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยทีค่าดว่าธุรกิจประกนัวนิาศภัยจะขยายตัวได้สม�า่เสมอและต่อเน่ือง บริษทัฯ จงึจะพยายามรักษาระดบัการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา

ประมาณร้อยละ 50 ของก�าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงนิได้ และจ่ายเงินปันผลปีละ 4 คร้ัง (รายไตรมาส) ทัง้น้ี บริษทัฯ จะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผล 

ให้แก่ผูถื้อหุน้ตามผลการด�าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อไป

ส�าหรับข้อมลูการจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาของบริษัทฯ เป็นดงัน้ี

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่/ปี

เงินปันผล

ประจำาปี

เงินปันผล
รวม

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

25/2561 2560 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

26/2562 2561 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

27/2563 2562 3.00 3.00 3.00 5.00 14.00

28/2564 2563 3.00 3.00 3.00 6.00 15.00

29/2565 2564 3.50 3.50 3.00  5.00 *  15.00 *

(บาท/หุ้น)

1. บริษทัฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทัง้สีท่่านเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นการส่วนตัว เน่ืองจากท่านทั้งสี่เป็นผู ้ที่มีความรู้ 

ความเช่ียวชาญในทักษะที่หลากหลายเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

สามารถอทุศิเวลาและความพยายามให้กบัการเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ได้อย่างเตม็ที ่และมคีณุสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ทีบ่ริษทัฯ 

ก�าหนดไว้                                                                                

2. บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับการท�าธุรกรรม

บางรายการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ กับบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้ง ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อรายการ

ระหว่างกันแล้ว

3. บริษัทฯ ได้ก�าหนดกลุ่มกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการซึ่งมิได ้

ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืกรรมการทีม่าจาก

สถาบันการเงิน  ดังรายละเอียดที่เปิดเผยในหัวข้อ กรรมการที่มี

อ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ แล้ว
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการ 

ด�าเนินธุรกิจประกันวินาศภัยด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม พร้อมยดึมัน่

ในการบริหารจดัการความเสีย่งอย่างมคีณุภาพ โดยค�านึงถงึผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุกลุม่ ควบคูไ่ปกับการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนใน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาองค์กร เศรษฐกิจ ตลอดจน

ดูแลสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน โดยก�าหนดให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบั มหีน้าทีส่นับสนุน ส่งเสริม และปฏบิติังาน

ให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาอย่างย่ังยนืฉบบัน้ี จนเป็นวัฒนธรรม 

ด�าเนินงานที่ค�านึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อม นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการสร้างสรรค์

นวตักรรม ทัง้ด้านกระบวนการด�าเนินงานและผลติภณัฑ์เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

ให้แก่องค์กร และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่อย่างยัง่ยนื เพือ่เพิม่ขีดความสามารถ

ทางการแข่งขัน ด้วยการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามมาตรฐานสากล

แนวปฏิบัติ
มิติเศรษฐกิจ

• ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมจีริยธรรม เปิดเผยข้อมลู

และผลการด�าเนินงานอย่างโปร่งใส ด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องตาม

กฎหมาย พร้อมทัง้มกีารบริหารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธิภาพ  

• ให้บรกิารลกูค้าอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยรักษาความปลอดภยั

และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าเป็นส�าคัญ

• คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและนวัตกรรมการบริการที ่

หลากหลายอย่างต่อเน่ือง โดยยดึลกูค้าเป็นศนูย์กลางเพือ่ตอบสนอง

ความต้องการได้อย่างตรงใจ

• ให้บริการค�าปรึกษาด้านการรับประกันภัยและงานสินไหมทดแทน

อย่างมอือาชีพด้วยความฉบัไวเพือ่สร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า

• รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด พร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจ 

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มิติสังคม

• เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจ

ประกันภัยและความรู้ส�าคัญด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ศักยภาพในการท�างาน ผ่านรูปแบบและเคร่ืองมือที่หลากหลาย 

ตามแนวทางการพฒันาทรัพยากรบคุคลทีพ่ฒันาข้ึนอย่างเป็นระบบ

และสอดคล้องกับต�าแหน่งงาน 

• ดูแลความเป็นอยู ่ของพนักงาน โดยค�านึงถึงคุณภาพชีวิตและ 

สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างานอย่างดีที่สุด ควบคู่ไปกับ 

การเสริมสร้างความผกูพันกับองค์กร ด้วยการท�างานอย่างมคีวามสขุ 

ความปลอดภัย และสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหน่ึง 

ขององค์กร 

• เคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงานและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 

เคารพในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และปฏิบัติต่อกัน 

ด้วยความเป็นธรรม

• สร้างจิตส�านึกให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึง 

ความส�าคัญของการปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม 

และถือเป็นหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 

• ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมกับองค์กรต่างๆ เพื่อการดูแล

และช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาสทางสังคม กลุ่มผู ้สูงอายุ รวมถึง 

ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ

• รณรงค์การสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ชุมชน เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมอืจากหลายองค์กรในการด�าเนินโครงการต่างๆ ให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์ และสามารถขยายความช่วยเหลอืหรือการด�าเนินกจิกรรม

ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลมุทกุพ้ืนทีข่องประเทศได้อย่างทัว่ถงึ

มิติส่ิงแวดล้อม

• มุ ่งเน ้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

การแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยบริหารจัดการ

ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ด�าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

และข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

• ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านน�้า อากาศ แสง เสียง 

ขยะ และสิ่งปฏิกูล เพื่อน�าไปก�าหนดแผนงานการบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อม

• สนบัสนุนและส่งเสริมให้มกีารจดัฝึกอบรมให้ความรู้ หรือประชาสมัพนัธ์ 

เพือ่สร้างจติส�านึกด้านการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการใช้ทรัพยากร

อย่างรู้คุณค่า

• สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัย รวมถึงด�าเนินงาน 

ด้านการรับประกนัภยัและงานสนิไหมทดแทนทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม 

สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ทัง้น้ี บริษทัฯ ได้เผยแพร่นโยบายด้านการพฒันาองค์กรเพือ่ความยัง่ยนืไว้ใน

เว็บไซต์บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ (SDGs)

การดำาเนินงานของบริษัทฯ ความเชื่อมโยงกับประเด็นที่สำาคัญ

เป็นหลักประกันด้านการเงินให้กับเกษตรกร ในกรณีที่พื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย จะสามารถได้รับเงินชดเชย
เพื่อเป็นเงินทุนในการเพาะปลูกพืชผลต่อไปได้ ซึ่งจะช่วย 
ลดความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารของประเทศใน 
ระยะยาว

• เข้าร่วมรับประกันภัยพืชผลส�าหรับเกษตรกรนาข้าว
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 
สร้างหลักประกันด้านค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย หรือ
ประสบอุบัติเหตุ ท�าให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล
อย่างมีคุณภาพได้ทันท่วงที

• ออกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคลที่หลากหลาย

เข้ารับประกันภัยโรงงานผลิตพลังงาน Renewable Energy 
เช่น Solar farm, Wind farm, ชีวมวล ภายใต้ความคุ้มครอง
ที่ครอบคลุม และอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้ธุรกิจ Renewable Energy สามารถด�าเนิน
ธุรกิจและขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

• ออกประกันภัย Industrial All Risks ส�าหรับธุรกิจ 
Renewable Energy และจัดหาบริษัทประกันภัยต่อ
ที่มีศักยภาพ ภายใต้อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม

• เป็นหลักประกันให้ธุรกิจสามารถด�าเนินกิจการต่อไป
ได้แม้เกิดเหตุไม่คาดฝัน ก่อให้เกิดการจ้างงานและ
สร้างรายได้ต่อประชาชนในสังคม 

• ส่งเสริมให้ประชาชนท�าประกันภัยเพื่อเป็นหลักประกัน
ความม่ันคงทางการเงินของชีวิตและครอบครัวในกรณี 
เกิดเหตุไม่คาดฝันกับร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน ซึ่ง 
ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณภาครัฐในการใช้จ่าย  
เพื่ออุดหนุนกลุ่มผู้เปราะบาง หรือผู้ด้อยโอกาส เช่น  
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ซ่ึงจะท�าให้รัฐบาลมีงบประมาณ 
ในการใช้จ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้มากข้ึน

• ช่วยสร้างความเช่ือมั่นและเป็นหลักประกันการช�าระ 
หนี้ของลูกหนี้ต่อสถาบันการเงิน หรือผู้จ�าหน่าย ท�าให้ 
การปล่อยสินเช่ือให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจตลอดจน 
การซ้ือขายสินค้าขยายตัวมากข้ึน ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ

• ออกกรมธรรม์ประกันสุขภาพและประกันชดเชยรายได้
• เข้าร่วมกับภาครัฐในการรับประกันภัยพืชผลการเกษตร 

และประกันภัยราคาประหยัด หรือ Micro Insurance
• ออกประกันภัยที่เป็นหลักประกันให้เจ้าหน้ีและลูกหน้ี 

เช่น Trade Credit Insurance, Credit Insurance, 
Cyber Insurance ท่ีคุ้มครองการผิดนัดช�าระเงินค่าซ้ือ 
สินค้าหรือการจัดส่งสินค้าจากการซื้อผ่านช่องทาง
ออนไลน์

• ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยส�าหรับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม เช่น Industrial All Risks, Business 
Interruption, Erection All Risks 

ลดความเหลื่อมล้�าในการเข้าถึงหลักประกันด้านประกันภัย
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อย หรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

• ออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาประหยัด ความคุ้มครอง 
เหมาะสมส�าหรับผู้มีรายได้น้อย

• ร่วมกับภาครัฐออกผลิตภัณฑ์ราคาประหยัด หรือ Micro 
Insurance

• ขยายช่องทางจ�าหน่ายผ่านร้านสะดวกซ้ือ และช่องทาง
จ�าหน่ายออนไลน์

การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ

จากแนวทางเพือ่การบรรลวุสิยัทศัน์ของบริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) ในการ “มุง่เป็นทีส่ดุในใจลกูค้า” โดยเน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

มกีารพัฒนาสนิค้าและบริการประกนัภยัทีห่ลากหลายตรงใจลกูค้า และยดึมัน่ในการด�าเนินธุรกจิด้วยความเป็นองค์กรคณุธรรม มคีวามรับผดิชอบ

ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่ก�ากับดูแล ตลอดจนสังคมและชุมชนอย่างจริงจัง ซึ่งแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว 

มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals:SDGs) ในหัวข้อต่อไปนี้
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ของสหประชาชาติ (SDGs)

การดำาเนินงานของบริษัทฯ ความเชื่อมโยงกับประเด็นที่สำาคัญ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ลูกค้าปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
ของอาคารสถานที่ หรือสถานประกอบการให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย ท้ังจากภัยธรรมชาติและภัยท่ีเกิดจากความประมาท 
เลินเล่อ เช่นเดียวกับการควบคุมดูแลคู่ค้าให้ด�าเนินธุรกิจ 
อย่างระมัดระวัง ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างและ 
สิ่งแวดล้อม 

• มีการจัดท�า Risk Survey และค�าแนะน�าด้านปรับปรุง
ระบบความปลอดภัยและลดความเสี่ยงภัยของ
โรงงาน สถานที่เอาประกันภัยก่อนการพิจารณารับ
ประกันภัย ตลอดจนมีการเข้าอบรมมาตรการป้องกัน
ความเสี่ยงภัยแก่ลูกค้าองค์กรอย่างต่อเนื่อง

• มีมาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของอู่ ซ่อมใน
สัญญาให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ อนามัย
ของชุมชนรอบข้างอย่างเคร่งครัด

น�าขยะที่เกิดข้ึนในองค์กรไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูป 
รีไซเคลิ    เพือ่น�ากลบัไปใช้ซ้�าแทนการทิง้เพือ่เปน็ขยะท�าลาย 
เช่นเดียวกับการปรับปรุงกระบวนการด�าเนินธุรกิจให้ลด
การใช้ทรัพยากรและปริมาณขยะลง

• มาตรการคัดแยกขยะเพื่อน�ามาใช้หมุนเวียนภายใน
อาคารส�านักงาน อาทิ โครงการแยกขยะรีไซเคิล 
ในส�านักงาน โดยร่วมมือกับหน่วยงานผู้เชี่ยวขาญ 
ภายนอก เช่น Corsair ในการจัดท�าโครงการที่จะ
รวบรวมขยะพลาสติกเพื่อเข้ากระบวนการเปล่ียน 
เป็นน้�ามัน และ SCG ในโครงการท่ีจะให้พนักงานรวบรวม 
กระดาษใช้แล้วน�าไปแลกกระดาษใหม่ เพ่ือน�ากระดาษ 
ที่ใช้แล้วน�าไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี

• การรณรงค์แก่พนักงานเ พ่ือขอสนับสนุนขยะท่ี 
สามารถน�าไปรีไซเคิลแก่หน่วยงานการกุศลภายนอก 
เช่น ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าส�าหรับผลิตสื่ออักษรเบรลล์

• ลดปริมาณการใช้กระดาษโดยการขอให้ลูกค้ารับ 
กรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy แทนการใช้กรมธรรม์
กระดาษ

• พัฒนาช่องทางการซื้อประกันภัย ต่ออายุกรมธรรม์ 
ประกันภัย และการเคลมประกันภัยทางออนไลน์ เพ่ือให้ 
ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลและจัดส่ง เอกสารที่
เกี่ยวข้องผ่านทางออนไลน์ โดยไม่จ�าเป็น

 

ปรับปรุงรูปแบบการด�าเนินธุรกิจให้ลดการปล่อยมลภาวะ
ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนน้อยลง เช่นเดียวกับการ
การสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน

• ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถ EV เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้แก่ผู้ซ้ือว่าจะมีบริษัทประกันคุ้มครองความเส่ียงภัยให้

• บริหารจัดการพลังงานภายในอาคารส�านักงานให้ลด 
การปล่อยมลภาวะทางอากาศลง เช่น การเปล่ียนระบบ
ปรับอากาศในอาคารส�านักงานใหม่ที่ช่วยประหยัด
พลังงานมากขึ้น

มีกระบวนการควบคุมคุณภาพของน�้าเสีย ก่อนปล่อยสู่ 
ระบบระบายน้�าสาธารณะ

• มีการตรวจสอบคุณภาพน้�าเสียประจ�าวัน และจัดจ้าง
ผู้เช่ียวชาญภายนอกเข้าตรวจสอบคุณภาพน้�าเสียเป็น 
ประจ�าทุกเดือน เพ่ือควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้�าเสีย 
ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีกฎหมายก�าหนดก่อนปล่อยออกสู่ระบบ 
ระบายน้�าสาธารณะ

ร่วมกับพันธมิตรในการสร้างช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอย่างกว้างขวาง เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคง 
ทางการเงินของสังคม เช่นเดียวกับการร่วมกับพันธมิตร 
ในการลดปริมาณของเสีย

• ร่วมกับพันธมิตรท่ีเป็น Digital Platform ต่างๆ เพ่ือสร้าง 
ช่องทางจ�าหน่ายผ่านออนไลน์

• ร่วมกับพันธมิตรท่ีมีสาขา จุดบริการกว้างขวางครอบคลุม 
ทั่วประเทศ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ห้างสรรพสินค้า 
ร้านสะดวกซื้อ

• ร่วมกับคู่ค้าในการลดปริมาณการใช้กระดาษโดย 
ออกกรมธรรม์ในรูปแบบ e-Policy แทนการใช้กรมธรรม์ 
กระดาษ
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ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษทั กรุงเทพประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะผูรั้บประกันวินาศภยั

มหีน้าทีใ่นการน�าเสนอผลติภัณฑ์ประกนัภัยทีมี่ความคุม้ครองและอตัรา

เบีย้ประกันภยัเหมาะสมสอดคล้องกบัความเสีย่งภัยของผูเ้อาประกนัภยั 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทฯ มีการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

อย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการช่วยเหลือลูกค้าองค์กรในการ

ตรวจสอบระดบัความเสีย่งภัยเพือ่ก�าหนดอตัราเบีย้ประกันภัยทีเ่หมาะสม 

รวมทัง้ให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงสภาพความเสีย่งภัยให้ดข้ึีน ด้วยการ 

บริการส�ารวจภัยโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ 

ส�าหรับการน�าเสนอผลติภณัฑ์ประกนัภยัแก่ลกูค้าน้ัน บริษทัฯ ได้ด�าเนินการ

ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งการจ�าหน่ายโดยตรงผ่านช่องทางต่างๆ 

ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางออนไลน์ และการจ�าหน่ายผ่านคู่ค้าของ 

บริษัทฯ ได้แก่ ตัวแทน นายหน้า สถาบันการเงิน ตลอดจนพันธมิตร

ทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเมื่อลูกค้าตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
ของธุรกิจ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่มีส่วนส�าคัญ 

ในการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยเช่ือมั่นว่า 

การสร้างความผกูพันและความสมัพนัธ์อนัดบีนพืน้ฐานของความไว้วางใจ 

ตลอดจนความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีม่ต่ีอบริษทัฯ 

มคีณุค่าทีจ่ะส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในการเป็นองค์กรทีพ่ฒันาและ

เตบิโตอย่างย่ังยืน อกีทัง้การบริหารจดัการเพือ่ตอบสนองความคาดหวงั

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทฯ มีระบบการออกกรมธรรม์และจัดส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้า 

ที่รวดเร็ว สนับสนุนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่เช่ือมโยง

ข้อมูลระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าต่างๆ เช่นเดียวกับการที่ลูกค้าสามารถ

เลอืกรับกรมธรรม์ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์แทนการรับกรมธรรม์ในรูปแบบ

เอกสาร ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการใช้กระดาษ 

นอกจากน้ี ลูกค้าสามารถช�าระเบี้ยประกันภัยได้อย่างสะดวกผ่าน 

ช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งมีระบบการผ่อนช�าระเพื่อช่วยแบ่งเบา

ภาระด้านการเงินของลูกค้าด้วย 

ส�าหรับด้านการจัดการสินไหมทดแทนน้ัน นอกเหนือจากการมุ่งเน้น 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมแล้ว 

บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการช่วยเหลือลูกค้าในการลดอัตรา 

การเกดิความเสียหายลง โดยเฉพาะกบัลูกค้าองค์กร เช่น มกีารจดัอบรม

ด้านการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยในสถานประกอบการด้วย

และสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้อย่างสมดุล และมี

ประสทิธภิาพ สามารถช่วยขับเคลือ่นและผลกัดนัองค์กรไปสูค่วามยัง่ยนื 

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียที่ระบุไว้ในนโยบาย 

การก�ากับดูแลกิจการ โดยสามารถเข ้าไปศึกษาเพิ่มเติมได ้ที ่

https://www.bangkokinsurance.com/company/policy

1 
การออกแบบผลิตภัณฑ ์

2 
การรับประกันภัยและการขาย 

3 
ช่องทางการจัดจำาหน่าย 

และการชำาระเบี้ยประกันภัย

4 
การบริหารจัดการเคลม 

ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพ็กเกจต่างๆ  

สามารถขายเป็นแพ็กเกจได้

มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า 

และช�าระเบี้ยประกันภัยที่หลากหลาย

มีมาตรการป้องกันการสูญเสีย เช่น

การอบรมเร่ืองการลดความเส่ียงภายในโรงงาน

มีการก�าหนดราคาเบี้ยประกันภัย 

อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เป็นแพ็กเกจ  

จะมีการพิจารณารับประกันภัยก่อน 

มีการออกกรมธรรม์ที่รวดเร็ว โดยใช้

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน 

การจ่ายค่าสินไหมทดแทน

อย่างรวดเร็ว

มีการส�ารวจความเสี่ยงภัย
ลูกค้าสามารถเลือกกรมธรรม์รูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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บริษัทฯ มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้

บริษัทฯ มีการระบุผู้มีส่วนได้เสียจากการพิจารณาวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบอันเกิดจากบริษัทฯ 

ไปยังผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดจากผู้มีส่วนได้เสียมายังบริษัทฯ เพื่อรับรู้ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

คู่แข่ง

สังคม ลูกค้า

พนักงาน

คู่ค้า

ภาครัฐ

เจ้าหน้ี

ร่างแนวทางในอนาคต

ผลการด�าเนินการ: กลยุทธ์ โครงการ และแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในอนาคต

ประเมินและวิเคราะห์ผล

ผลการด�าเนินการ: รายงานสรุปผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินการ

ผลการส�ารวจความคาดหวังหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

วางแผนและก�าหนดแนวทางสร้างการมีส่วนร่วม

ผลการด�าเนินการ: แผนการส�ารวจตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ระบุผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก

ผลการด�าเนินการ: สรุปกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ก�าหนดสาระส�าคัญในการด�าเนินการ

ผลการด�าเนินการ: สรุปขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการสร้างความมีส่วนร่วม
01

02

03

04

05

06
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ปี 2564 บริษัทฯ ได้ทบทวนการด�าเนินงานการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการ หรือความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยสาระส�าคัญสรุปได้ ดังนี้

ความคาดหวัง 
• การด�าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล 

• ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยั่งยืน  

แนวทางการปฏิบัติ
• ให้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและรับผลตอบแทน

 อย่างเป็นธรรม

• ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา 

• ไม่ใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง

ความคาดหวัง 
• ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม

• การพัฒนาความรู้และโอกาสในการก้าวหน้า

• การดูแลรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• การเคารพในสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

 และเท่าเทียมในการท�างาน

• ความสมดุลในการท�างานและชีวิตส่วนตัว

แนวทางการปฏิบัติ
• ทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างสม�่าเสมอ

• มีแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้มีการเติบโตในสายอาชีพ

• จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัย สุขอนามัย 

และเอื้อต่อการท�างาน

• ก�าหนดนโยบายสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงาน

 อย่างเป็นธรรม

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรเรียนรู้ และองค์กร

 แห่งความสุข

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

• เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 และข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

• สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ผ่าน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 อย่างโปร่งใสและทันเวลา

• การพบปะนักวิเคราะห์

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 และข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• การจัดฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน

• การสื่อสารภายในผ่านช่องทางต่างๆ

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น
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ความคาดหวัง 
• ผลิตภัณฑ์หลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 และราคายุติธรรม

• บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ซื่อตรง ตรงตามความต้องการ

 หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า โดยยึดหลัก

 ความเป็นธรรมและจริยธรรม

• การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง

• การรักษาความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

แนวทางการปฏิบัติ
• ออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่องทางการให้บริการใหม่ๆ

 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

• การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับ

 การให้บริการในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร

• จัดให้มีหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและเสนอแนะ

 จากลูกค้าโดยเฉพาะ 

• การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

• พัฒนาระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

ความคาดหวัง 
• ปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ด้วยความเสมอภาค

 และเป็นธรรม

• ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ 

แนวทางการปฏิบัติ
• ก�าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมินผลคู่ค้าอย่างชัดเจน

• การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย

• การให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ทัดเทียมกัน

• การรักษาความลับทางการค้า

• ก�าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

• เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 และข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

• การพบปะกับลูกค้าผ่านกิจกรรมต่างๆ

• การเปิดเผยและสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 และเว็บไซต์บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การส�ารวจความพึงพอใจของคู่ค้า

• เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 และข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

• การพบปะกับคู่ค้าผ่านการจัดประชุมและกิจกรรมต่างๆ

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

• อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจ

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

• การประชุมร่วมกัน

คู่ค้า

คู่แข่ง

ลูกค้า

ความคาดหวัง 
• การแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย

แนวทางการปฏิบัติ
• มุ่งเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

 เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
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ความคาดหวัง 
• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

 โดยอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์

• การช�าระหนี้ตรงตามก�าหนดเวลา

แนวทางการปฏิบัติ
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

• การบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

ความคาดหวัง 
• สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

อย่างต่อเนื่อง

• การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

• การอนุรักษ์โบราณคดี

• สนับสนุนด้านการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ
• การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่นร่วมกับ

 หน่วยงานต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ

• รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

• รณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม   

ความคาดหวัง 
• การด�าเนินธุรกิจภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและด�ารงไว้ 

 ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานก�ากับดูแล

• การยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการปฏิบัติ
• การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

 และมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

• การให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ

 และหน่วยงานก�ากับดูแลอย่างเต็มที่

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุมร่วมกัน

• การเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• เปิดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

 และข้อร้องเรียนที่หลากหลาย

• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม    

ช่องทางการมีส่วนร่วม
• การประชุม สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 ของภาครัฐ

• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานก�ากับดูแล

• ช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับหน่วยงาน

 ก�ากับดูแลที่หลากหลาย

สังคม

ภาครัฐ

เจ้าหน้ี
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 
บริษัทฯ พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด-19 เพื่อรองรับ 

กับประชาชนที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งกรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัท

ประกันภัยแห่งแรกที่พัฒนากรมธรรม์ให้ความคุ้มครองผลกระทบจาก

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) แล้วเกิด

อาการแพ้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยคุ้มครองทั้งค่ารักษา

พยาบาลส�าหรับกรณีเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริงภายในวงเงินของทุน

ประกันภัยและได้รับเงินปลอบขวัญเป็นเงินก้อนทันทีในกรณีที่ต้องเข้า

พกัรักษาตวัในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 5 วนั รวมไปถงึหากการเจบ็ป่วย

น้ันเกดิภาวะโคม่าหรือเจบ็ป่วยระยะสดุท้ายจะได้รับเงนิตามทนุประกันภยั

ที่ซื้อไว้ นอกจากนี้ ยังคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา 

หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ รับประกันภัย

ส�าหรับผูท้ีม่อีายตุัง้แต่แรกเกิด-100 ปี เบีย้ประกนัภยัเร่ิมต้น 99 บาทต่อปี 

ประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล
บริษทัฯ เหน็ความส�าคญัของการรองรับความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั

ที่ประชาชนให้ความนิยมซื้อและขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น ด้วยความ

สะดวกและรวดเร็วของเทคโนโลย ีจงึได้ออกกรมธรรม์ประกนัภยัไซเบอร์

เพ่ือตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ครอบคลุมทุกกลุ ่มผู ้ใช ้งาน

อนิเทอร์เน็ต ทัง้ผูใ้ช้งานบคุคล บริษัท องค์กร หรือสถานประกอบการ 

เพื่อสร้างความมั่นใจส�าหรับผู้ที่ท�าธุรกรรมออนไลน์หรือซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ ด้วยความคุม้ครองทีค่รอบคลมุความเสยีหายจากความเสีย่งต่างๆ 

ทีอ่าจเกิดข้ึนจากการท�าธุรกรรมทางอนิเทอร์เน็ต โดยมแีผนความคุม้ครอง

ให้เลอืกตามความเหมาะสมของผูใ้ช้งาน 3 แผน ได้แก่ แผน 1 เหมาะส�าหรับ

บุคคลทั่วไปที่มีการท�าธุรกรรมออนไลน์ แผน 2 เหมาะส�าหรับผู้ที่ซื้อ

สนิค้าออนไลน์ และแผน 3 เหมาะส�าหรับผูท้ีซ่ือ้และขายสนิค้าออนไลน์ 

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 200 บาทต่อปี 

ประกันภัยโรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ
บริษทัฯ พฒันาแผนกรมธรรม์ประกนัภยัโรคมะเร็งรูปแบบใหม่ ประกนัภยั

โรคมะเร็งซูเปอร์เซฟ ให้ลูกค้าสมัครท�าประกันภัยผ่านออนไลน์ได้ง่าย

ยิง่ข้ึน คุ้มครองโรคมะเร็งทกุชนิดและทกุระยะ (ยกเว้นโรคมะเร็งผวิหนัง) 

ที่ตรวจพบคร้ังแรก รับค่าสินไหมทดแทนเต็มทุนประกันภัย สูงสุด 

100,000 บาท พร้อมรับความคุ้มครองเพิม่เตมิทีจ่ะช่วยแบ่งเบาค่ารักษา

จากเคมบี�าบดั และ/หรือ รังสีรักษา สงูสดุ 20,000 บาท รวมความคุ้มครอง

สูงสุด 120,000 บาท โดยรับประกันภัยต้ังแต่แรกเกิดถึงอายุ 54 ป ี

และสามารถต่ออายกุรมธรรม์ได้ต่อเน่ืองถึงอาย ุ65 ปี เบีย้ประกันภยัคงที่ 

ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ เริ่มต้น 500 บาทต่อปี โดยผู้สนใจสามารถสมัคร

ท�าประกันภยัโรคมะเร็งซเูปอร์เซฟได้ทีเ่ว็บไซต์ bangkokinsurance.com

ประกันภัยสุขภาพแผน Health IPD+OPD 
บริษัทฯ พฒันากรมธรรม์ประกันภยัสุขภาพ Health IPD+OPD เพือ่ตอบโจทย์

ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่รักสุขภาพที่รวมความคุ้มครองอย่างครอบคลุม 

ทัง้การรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยใน (IPD) และการรักษาแบบผูป่้วยนอก 

(OPD) โดยมแีผนประกนัภัยทีส่ามารถเลอืกได้ 3 แผน ผลประโยชน์สงูสดุ 

1,000,000 บาท รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 16-60 ปี และสามารถต่ออายุ

กรมธรรม์ได้ต่อเนื่องจนถึงอายุ 65 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้    

• ผลประโยชน์ส�าหรับค่าใช้จ่ายการรักษาแบบผูป่้วยใน (IPD) จ่ายตามจริง

ภายใต้วงเงินของทุนประกันภัยตามแผน สูงสุด 1,000,000 บาท 

โดยไม่จ�ากัดวงเงินการรักษาต่อครั้ง

• คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ภายใต้ความ

คุ้มครองของแผนประกันภยั โดยค่าห้องผูป่้วยปกติ สูงสดุ 8,000 บาท

ต่อวัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก สูงสุด 16,000 บาทต่อวัน

• ครอบคลมุการรักษาพยาบาลแบบผูป่้วยนอก (OPD) ภายใต้ความ

คุ้มครองของแผนประกันภัย สงูสดุไม่เกิน 2,000 บาทต่อคร้ัง จ�านวน 

1 คร้ังต่อวนั และ 30 คร้ังต่อปี ผลประโยชน์รวมสงูสดุ 60,000 บาท 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

ด้วยความตระหนกัและใส่ใจลกูค้าในทกุย่างก้าว บรษัิทฯ จงึได้สร้างสรรค์นวตักรรม 
ขึน้มาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้การพัฒนาผลติภณัฑ์ การบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกระบวนการท�างานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และเกิดประโยชน์แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค สามารถตอบสนองทุกความต้องการ
และได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการบริการในด้านต่างๆ ดังนี้
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• เพิม่ความสะดวกในการรักษาแบบผูป่้วยนอก (OPD) ด้วยบริการปรึกษา 

แพทย์ทางไกล (Telemedicine) และบริการจากเครือข่ายร้านขายยา

คณุภาพในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผ่านแอปพลเิคชัน Clicknic 

นอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท 

ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรก�าหนด 

ประกันภัยรถยนต์ส�าหรับรถยนต์ ไฟฟ้า 
บริษทัฯ เหน็ถึงแนวโน้มการเตบิโตของรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 

ทีม่กีารใช้งานมากข้ึนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยในประเทศไทย

มีการขยายตลาดรถไฟฟ้ามากข้ึน บริษัทฯ จงึเร่ิมศกึษาและเตรียมขยาย

การรับประกันภัยประเภท 1 ส�าหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความคุ้มครอง

ครอบคลุมทุกความเสี่ยงภัย และเบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันตามรุ่น

ของรถยนต์

ประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง 
บริษัทฯ เป็นหน่ึงในผู้ริเร่ิมการออกแผนประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชา

กัญชง เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่มีใบอนุญาตการปลูกกัญชาและ

กญัชงตามกฎหมาย ทัง้การปลกูแบบกลางแจ้ง (Outdoor) และการปลกู

ในโรงเรือนกรีนเฮาส์ (Greenhouse) รวมไปถึงการปลูกในสถานที่ปิด 

(Indoor) ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสียหายต่างๆ โดยส้ินเชิง

ที่อาจเกิดข้ึนกับต้นกัญชากัญชงหลังจากพ้นระยะเวลารอคอย 7 วัน 

อันเกิดจากภัยหลักซึ่งได้แก่ ภัยลมพายุ ลูกเห็บ น�า้ท่วม ไฟไหม้ ฟ้าผ่า 

ไฟป่า รวมถึงการถูกกระแทก การชน การผลัก หรือการหักล�าต้น 

โดยสัตว์ป่าหรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ใช่ของผู ้เอาประกันภัย ตลอดจน 

ให้ความคุ้มครองภัยเพิ่มเติม ได้แก่ แผ่นดินไหว ลักทรัพย์ ชิงทรัพย ์

หรือปล้นทรพัย์ ซึ่งบริษัทฯ จะรับประกันภัยต้นกัญชากัญชงอายุไม่เกิน 

30 วัน นับจากวนัเร่ิมต้นการเพาะปลกู และมีระยะเวลาความคุม้ครอง 

180 วนั หรอืสิน้สดุเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต 

พฒันาบัตรประกันภยัอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ิมความสะดวก
ให้ลูกค้าในการรักษาพยาบาล
บริษัทฯ ได้พัฒนาบัตรประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 

Electronic Care Card เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้า

รับการรักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Electronic Care Card 

พร้อมกบับตัรประชนเม่ือเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ตลอดระยะเวลา 

เอาประกันภัย โดยลูกค้าจะได้รับ Electronic Care Card ที่สามารถ

เรียกดขู้อมลูผ่านช่องทาง LINE @bangkokinsurance หรือแอปพลเิคชัน 

BKI iCare ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงลดการสูญหายของบัตร

และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ เช่น รายละเอียดของกรมธรรม์ 

ความคุม้ครอง ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าแพทย์ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ฯลฯ

เพิม่ช่องทางการขายประกันภยัผ่านระบบเครือ่งมือการ
เสนอขายประกันภยัออนไลน์ส�าหรับตวัแทนของบรษัิทฯ   
บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้กับตัวแทนของบริษัทฯ ในการน�าเสนอ

ขายประกนัภัยให้แก่ลกูค้า โดยเพิม่ช่องทางการขายประกนัภยัออนไลน์

ส�าหรับตวัแทนของบริษทัฯ ข้ึน หลงัจากทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้อนุมติัการใช้วิธกีาร

ทางอิเลก็ทรอนกิสป์ระกอบการเสนอขายกรมธรรมป์ระกนัภยั เมือ่วนัที่ 

23 กรกฎาคม 2564 โดยตัวแทนของบริษัทฯ แต่ละคนจะมีลิงก์ส่วนตัว

ซึ่งสามารถส่งถึงลูกค้าได้ เมือ่ลูกค้าคลิกทีล่ิงก์ดังกล่าวจะเข้าสูเ่ว็บไซต์

ของกรุงเทพประกันภัยเพื่อซื้อสินค้าประกันภัยและจะได้รับกรมธรรม์

แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) 

โดยบริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการจัดท�าสินค้าประกันภัยส�าหรับการขาย 

ผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากข้ึน เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้า

ผ่านช่องทางออนไลน์ 

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บรกิารด้วยนวตักรรมทางเทคโนโลยีท่ีปลอดภัย
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 

เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเทคโนโลยีที่เติบโตรวดเร็วแบบก้าวกระโดด 

ท�าให้บริษทัฯ ต้องปรับตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงและสามารถด�าเนนิ

ธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงน�านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมา 

สนับสนุนการท�างาน เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ รวมทั้งสร้าง

ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า ในขณะเดียวกัน บริษัทตระหนักถึง 

ความเสีย่งทีแ่ฝงมา ทัง้ความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและความเสีย่ง

จากภัยคกุคามทางไซเบอร์ทีปั่จจบุนัมแีนวโน้มสูงข้ึน ทัง้มกีารพัฒนารูปแบบ

การโจมตีทีห่ลากหลาย เช่น การขโมย การท�าลาย การแก้ไขข้อมลู หรือ

หลอกลวง ซึ่งอาจส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายได้

กรุงเทพประกนัภยัตระหนักถงึความส�าคญัในการน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาใช้ โดยค�านึงถึงการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง การป้องกันภัย

คุกคามทางไซเบอร์ และมุง่มัน่ดแูลความมัน่คงปลอดภยัของข้อมลูรวมถงึ

การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของลกูค้า เพือ่ป้องกนัการโจรกรรมข้อมลู 

การร่ัวไหลของข้อมูล  การน�าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

หรือโดยไม่ได้รับความยนิยอมจากเจ้าของข้อมลู ควบคูไ่ปกบัการรักษา

ความสะดวกในการเข้าถึงระบบอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การเข้าถึงระบบจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเป็น

กลไกส�าคัญในการสร้างความเช่ือมั่นและไว้วางใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างานอย่างปลอดภัย
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นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจในการควบคมุให้เป็นไปตามนโยบายความมัน่คง

ปลอดภัยสารสนเทศ บริษัทฯ จึงได้น�ามาตรฐาน ISO 27001:2013 

มาใช้ในระบบสารสนเทศ โดยมกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยั

สารสนเทศ ด�าเนินงานภายใต้กรอบหลักการที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ 

การรักษาความลบัของระบบและข้อมูล (Confidentiality) ความถกูต้อง

เช่ือถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) ความพร้อมใช้งานของ

เทคโนโลยสีารสนเทศ (Availability) และมีการตรวจสอบจากผูต้รวจสอบ

ภายใน (Internal Audit) และผู้ตรวจสอบภายนอก (External Audit) 

เป็นประจ�าทกุปี ซึง่นโยบายจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพือ่ให้ 

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของความเสี่ยงในอนาคต 

ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยนโยบาย 

ที่มีหลักๆ ประกอบด้วย

1. การบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. การบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ความมั่นคงปลอดภัยด้านทรัพยากรบุคคล

4. บริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

5. การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล

6. การเข้ารหัสข้อมูล

7. ความมั่นคงปลอดภัยด้านสถานที่และสภาพแวดล้อม

8. ความมั่นคงปลอดภัยด้านการปฏิบัติงาน

9. ความมั่นคงปลอดภัยด้านการสื่อสาร

10. การพัฒนาระบบอย่างมั่นคงปลอดภัย

11. ความมั่นคงปลอดภัยด้านบริการที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

12. การบริหารจัดการเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

13. บริหารจัดการความต่อเนื่องของระบบสารสนเทศ

14. การปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อบังคับ

15. ความมั่นคงปลอดภัยของผู้ใช้งาน

16. ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

หมายเหตุ: ข้อมูลฉบับเต็มดูได้ที่ www.bangkokinsurrance.com

การบริหารจัดการด้านความความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

ทางไซเบอร์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

โดยได้น�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใช้ในการเฝ้าระวงัและตรวจจบัสถานการณ์

หรือเหตุผดิปกติทีอ่าจสร้างความเสยีหายต่อข้อมูลและระบบสารสนเทศ 

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวจะได้รับการป้องกันแก้ไขอย่างทันท่วงที

เมือ่พบช่องโหว่ นอกจากนี ้ยงัให้พนกังานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วข้องกบัการ

รับมือภัยทางไซเบอร์ต้องได้รับการพัฒนาทักษะความรู้อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

รวมถงึมกีารจดัต้ังหน่วยงาน คณะกรรมการ และคณะท�างานทีเ่กีย่วข้อง

ดังนี้

1. จัดตั้งส่วนความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security 

Division)

2. จดัตัง้คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology 

Security Committee)

3. จัดต้ังคณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

(Information Security Management Committee)

4. จดัต้ังคณะท�างานรับมอืภยัคกุคามและตอบสนองต่อเหตกุารณ์ผดิปกติ

ทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response Team) 

5. จดัต้ังคณะท�างานดแูลคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล (Data Protection 

Officer: DPO)

หมายเหตุ: ข้อมูลฉบับเต็มดูได้ที่ www.bangkokinsurrance.com

การบริหารจัดการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตามประกาศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ 

ให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างสูงสุด 

ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ข้อมูลการรับประกันภัยต่างๆ 

โดยตระหนักเสมอว่า บริษทัฯ ได้รับความเช่ือมัน่และไว้วางใจจากลกูค้า

และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการ

  

บริษัทฯ จัดต้ังคณะท�างานดูแลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) 

โดยมหีน้าทีด่แูลความปลอดภยัเกีย่วกบัข้อมลูส่วนบคุคล ตัง้แต่ตรวจสอบ

การรวบรวมข้อมูล การน�าไปใช้ การจัดเก็บและเผยแพร่ พร้อมกับ 

เป็นผูใ้ห้ค�าปรึกษาแนวทางปฏิบตัแิละค�าแนะน�าเกีย่วกับการปฏบิตัติาม 

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แก่ผู้ควบคุมข้อมูล (Data 

Controller) หรือผูป้ระมวลผลข้อมลู (Data Processor) รวมไปถึงตรวจสอบ

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของ PDPA และประสานงาน 

ให้ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น  

ด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ 

มคีวามรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกับ พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล (PDPA) 

อย่างสม�า่เสมอ มกีารน�าระบบเทคโนโลยมีาใช้ในการป้องกนัการร่ัวไหล

ของข้อมูลส่วนบุคคล มีการท�าแผน Data Breach Management 

เป็นต้น
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การด�าเนินงานในเรื่องอื่นๆ
1. การบริหารจัดการช่องโหว่ (Vulnerability Management) เพื่อ

ตรวจหาช่องโหว่ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่�าคญั และน�าผล

ทีไ่ด้มาด�าเนินการแก้ไขและป้องกันภัยคกุคามทีอ่าจเกิดข้ึนได้ ทัง้น้ี

ระหว่างปี 2564 มีการประเมินช่องโหว่ของระบบที่ส�าคัญไปแล้ว 

ในช่วงไตรมาส 4

2. การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) เพื่อทดสอบเจาะระบบ

โดยให้ผู ้เช่ียวชาญ (Vendor) มาท�าหน้าที่ทดสอบเจาะระบบ 

กับระบบงาน (Application) และระบบเครือข่าย (Network) 

ของบริษทัฯ ทีส่�าคญั ทัง้น้ี ระหว่างปี 2564 มีการทดสอบเจาะระบบ 

ที่ส�าคัญไปแล้วในช่วงไตรมาส 4 

3. การจัดอบรม Security Awareness Training ให้แก่พนักงาน 

เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก 

และมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้ออบรม 2 ส่วนหลักๆ 

ประกอบด้วย

 3.1 ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ โดยให้ความส�าคัญใน

เร่ืองภยัคกุคามทางไซเบอร์ การใช้งานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โดยหวัข้อที่อบรมประกอบด้วย Social Engineering, E-Mail 

Phishing, ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัความปลอดภัยในสถานทีท่�างาน

 3.2 ด้าน พ.ร.บ.คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล Personal Data Privacy 

Act (PDPA)

4. การอบรมทางเทคนิคและสมัมนาด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภัย

ทางไซเบอร์ การดแูลรักษาข้อมูลส่วนบคุคล เพือ่ส่งเสริมและเพิม่เติม

ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการเข้าร่วม

สัมมนา Update เทคโนโลยีใหม่ๆ หรือ Trend ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการปฏิบัติงานทางช่องทางสัมมนาออนไลน์อย่างสม�่าเสมอ 

โดยปี 2564 มีการส่งพนักงานไปอบรมในหัวข้อดังนี้

 • อบรม SOC (Security Operation Centre) เมื่อวันที่ 26-28 

เมษายน 2564

 • อบรม Certified Data Protection Officer (C-DPO) 

เมื่อวันที่ 20-23 กันยายน 2564

 • อบรม CyberSec First Responder เม่ือวนัที ่8-12 พฤศจกิายน 

2564

5. การบรหิารแผนรองรับความต่อเน่ืองทางธุรกจิ (BCP)  เพือ่ให้บริการ

และด�าเนินงานอย่างต่อเน่ืองแม้เกิดสภาวะวิกฤต เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

ผลประโยชน์ของลกูค้า คูค้่า และผูมี้ส่วนได้เสยี โดยแผนดงักล่าว 

จะใช้รองรับสถานการณ์หรือสภาวะวกิฤตทีเ่กดิข้ึนภายในและภายนอก 

อันมีผลท�าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก เช่น ภัยธรรมชาติ อุบัติเหต ุ

การก่อวนิาศกรรม การหยดุชะงกัของภาคบริการสาธารณะ โรคระบาด 

ร้ายแรง โดยมีการทดสอบและซักซ้อมแผนปีละ 1 ครั้ง

 ในปี 2564 มสีถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) บริษทัฯ จงึมนีโยบายให้พนักงาน Work from Home (WFH) 

ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเช้ือ 

และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล แต่บริษัทฯ ยงัคงให้ความส�าคญั

กับความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้ระบบงาน เช่น ต้องมีการ

ยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (Multi Factor Authentication) 

ก่อนเข้าใช้ระบบงานมีการตรวจสอบ (Monitor) การใช้งานและ

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตลอดช่วง Work from Home 

ในปี 2564

6. การทดสอบอีเมลหลอกลวง (Phishing Simulation) เพ่ือส่งเสริม 

ให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างภูมิป้องกันภัยคุกคาม 

ทางไซเบอร์ ด้วยการทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing e-mail) 

ให้แก่พนกังาน และเพือ่ทดสอบว่าพนักงานมคีวามระมดัระวังหรือไม่ 

หรือมกีารกด Link ใน Phishing e-mail และ/หรือกรอกข้อมลูลงใน

หน้าเวบ็ไซต์ปลอมทีส่่งมาเพือ่ทดสอบหรือไม่ ทัง้น้ี ระหว่างปี 2564 

มีการทดสอบ 2 ครั้ง ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4

7. การซักซ้อมแผนรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident 

Response Plan) ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธรุกจิประกันภยั (คปภ.) เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ

ในสถานการณ์ภยัไซเบอร์ และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการตอบสนอง

ต่อเหตกุารณ์ภาวะคกุคามไซเบอร์ทีเ่กิดข้ึนของทมีรับมอืภยัคกุคาม

ทางไซเบอร์ (CIRT) และเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กิดข้ึนเพือ่ให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งลดผลกระทบ

ที่มีต่อข้อมูลสารสนเทศ และเครือข่ายทางสารสนเทศให้น้อยที่สุด 

รวมถึงให้ธุรกิจยังสามารถด�าเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและสร้าง

ความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียตลอดเวลา โดยมีการ

ซักซ้อมแผน 1 ครั้ง ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่งเพื่อสรรหา

นวัตกรรมด้านประกันภัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ สามารถ

ตอบโจทย์ความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เอาประกันภัย

ได้อย่างสูงสุด สมกับสโลแกน แคร์คุณทุกย่างก้าว และวิสัยทัศน์ 

กรุงเทพประกันภัยมุ่งเป็นที่สุดในใจลูกค้า

ดังน้ันบริษัทฯ จึงมีแผนงานการลงทุนในด้านเทคโนโลยีที่จะยกระดับ

มาตรฐานการบริการประกนัภัยของบริษัทฯ ให้ดยีิง่ข้ึนไปอกี โดยก�าลงัศกึษา

การปรับเปลี่ยนระบบรับประกันภัยหลักของบริษัทฯ ด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย พัฒนาและออกแบบอย่างเป็นสากล เพื่อให้เข้ามาช่วยเสริม 

การท�างาน การบริหารจดัการข้อมลู และเพิม่ประสทิธิภาพระบบการบริการ

ประกันภัยของบริษัทฯ
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บริษทัฯ ยงัมแีผนงานในการน�าดจิิทลัเทคโนโลยีมาใช้ในวงการประกนัภยั 

เช่น เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัการขายประกนัภัย แผนในการพฒันาระบบ

การขายประกันออนไลน์ในรูปแบบ Personalize Insurance โดยใช้ 

เคร่ืองมอื Google Cloud Technology เข้ามาช่วยในการบริหารจดัการ

ข้อมูลและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้มีการเสนอขายประกัน

ที่ตอบโจทย์และตรงกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคน ตลอดจนมีแผน

จะน�าเทคโนโลยทีีเ่พิม่ช่องทางและช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า

ในการแจ้งเคลมหรือช�าระเงนิ เทคโนโลยทีีช่่วยลดข้ันตอนในการท�างาน

ของสนิไหมฯ เช่น การใช้ AI มาวเิคราะห์ความเสยีหายของรถยนต์แทน

การใช้คน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า

หรือคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญของการเป็น Data Driven 

Organization ที่ใช้ฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า 

โดยเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานน�าข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อสนับสนุน

การตดัสนิใจทางธุรกิจทัง้ในงานด้านรับประกนัภัย สนิไหมทดแทน และ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการของลูกค้าในแต่ละ 

กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งน�าไปสู่การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง

ต่อความต้องการของลกูค้าอย่างแท้จริง เช่น การออกผลติภัณฑ์ทีต่รงกับ

ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนด้วยการคาดการณ์ความต้องการลูกค้า 

และน�าเสนอสิ่งที่ใกล้เคียงกับความต้องการลูกค้ามากที่สุด

ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและคู่ค้า 
การบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โควิด
การอ�านวยความสะดวกเคลมประกันภัยโควิด

เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางการเคลมและการส่งเอกสารประกอบการ

เคลมประกันภัยโควิด ไว้ดังนี้ 

ช่องทางการเคลมสินไหมทดแทน หมวดเจอ จ่าย จบ ลูกค้าสามารถ

ส่งเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองการตรวจ RT-PCR ของโรงพยาบาล 

ส�าเนาบัตรประชาชน หน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย ผ่านช่องทาง

ดังนี้

 - www.bangkokinsurance.com 

 - Line @bangkokinsurance 

ช่องทางการเคลมสินไหมทดแทนหมวดความคุ้มครองอื่นๆ ได้แก่ 

1. ค่ารักษาพยาบาล 

2. ค่าใช้จ่ายการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของคนใน

ครอบครัว 

3. ค่าใช้จ่ายในการท�าความสะอาดสถานที่อยู่อาศัย ลูกค้าสามารถ 

ส่งเอกสารผ่านช่องทางดังนี้

 • ทางไปรษณีย์ ได้ที่ส ่วนสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ 

สุขภาพ ฝ่ายสินไหมทดแทน ช้ัน 4  (เคลมประกันภัยโควิด) 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ เลขที ่25 ถ.สาทรใต้ 

แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 • จัดส ่ ง เอกสารด ้วยตัว เองผ ่านเจ ้ าหน ้าที่ ของบริษัทฯ 

ณ กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ (ช้ัน 1) และสาขา 

ทัว่ประเทศ 

 

 ทั้งน้ี ลูกค้าสามารถเช็กสถานะการเคลมสินไหมประกันภัยโควิด 

ได้โดยช่องทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com 

รวมถงึจะแจ้งผลการพจิารณาแต่ละข้ันตอนให้ลกูค้าทราบผ่านทาง 

SMS โดยบริษัทฯ จะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีของ 

ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ

เอกสารครบถ้วน

มาตรการแบ่งเบาภาระการช�าระเบี้ยประกันภัยในสถานการณ ์

โควิด

เพือ่บรรเทาความเดอืดร้อนและแบ่งเบาภาระของลกูค้าทีไ่ด้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมี

มาตรการช่วยเหลือในด้านการช�าระเบี้ยประกันภัย โดยลูกค้าที่ท�า

ประกันภัยทุกประเภททั้งกรมธรรม์ใหม่และต่ออายุสามารถผ่อนช�าระ

เบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% 10 เดือน

มาตรการผ่อนผันการช�าระเบี้ยประกันภัย

• ลกูค้าบคุคลทีท่�าประกนัภัยทกุประเภททัง้กรมธรรม์ใหม่และต่ออายุ 

และมีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

• กรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลคุ้มครองต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม- 

31 ธนัวาคม 2565 และช�าระเบีย้ประกันภยัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด

• ผ่อนช�าระเบีย้ประกันภัยผ่านบตัรเครดติธนาคารกรุงเทพ 0% ได้นาน 

10 เดือน

• ผ่อนช�าระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 0% ได้นาน 

6 เดือน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบัตรกรุงไทย (KTC)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขานรับนโยบายของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยเข้าร่วมโครงการ 

ช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย จากกรณีที่ บมจ.เอเชยี 

ประกนัภยั 1950 ถกูเพกิถอนใบอนุญาตประกอบธรุกจิประกนัวินาศภัย 

โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยของเอเชียประกันภัยสามารถน�า 

เบี้ยประกันภัยที่จะได้รับคืนจากกองทุนประกันวินาศภัยมาใช้แทน

เงินสดในการเลือกซื้อประกันภัยกับบริษัทฯ ได้ทุกประเภท ยกเว้น

ประกันภัยโควิด 
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การเปิดเผยข้อมูล 
บริษทัฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กจิกรรม และความเคลือ่นไหวต่างๆ 

ผ่านช่องทางการสือ่สาร ได้แก่ วารสาร BKI News, e-mail รายงานประจ�าปี 

เว็บไซต์ bangkokinsurance.com, Facebook กรุงเทพประกันภัย 

และ Line @bangkokinsurance เพือ่ให้ลกูค้าและคูค้่าสามารถเข้าถึงข้อมลู 

ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ืองและตลอดเวลา เช่น ผลการด�าเนินงาน 

ฐานะการเงิน ผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ สิทธิประโยชน์ และ

กิจกรรมต่างๆ 

ส�าหรับลูกค้าที่สนใจท�าประกันภัยยังสามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

รายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ หรือการตรวจสอบ

เบีย้ประกันภยัผ่านเวบ็ไซต์ bangkokinsurance.com เพือ่การพจิารณา

รายละเอียดความคุ้มครองก่อนตัดสินใจท�าประกันภัยได้ทันทีอีกด้วย

การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบัตรเครดิต
เพื่อเป็นการสร้างความเช่ือมั่นให้กับลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตในการช�าระ

ค่าเบ้ียประกันภัย บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินมาตรการป้องกันการร่ัวไหล 

ของข้อมลูบตัรเครดติ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรักษาความปลอดภยั

ของข้อมูลบัตรเครดิต PCI-DSS (Payment Card Industry Data 

Security Standard) ทีก่�าหนดโดยกลุม่บริษทัผูใ้ห้บริการบตัรเครดติรายใหญ่

ของโลก เช่น Visa, Mastercard, JCB ซึ่งภายใต้มาตรฐานนี้ บริษัทฯ 

ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพือ่เป็นหลกัประกนัว่าข้อมลูบตัรเครดติของลกูค้า

จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างเคร่งครัด ปลอดภัย และมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ 

ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ เช่น ก�าหนดระดับ

สิทธิของพนักงานในการเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิต การตรวจสอบประวัติ

อาชญากรรมของพนักงานทีต้่องเกีย่วข้องกบัข้อมลูบตัรเครดติ การจดัเตรียม

พื้นที่หวงห้ามเพื่อเก็บรักษาเอกสารที่มีข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจน 

มกีารปรับปรุง Security Patch ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอยูเ่สมอ 

เพือ่ป้องกันการถูกโจมตทีางไซเบอร์ (Cyber Attack) โดยมาตรการต่างๆ 

เหล่าน้ีจะครอบคลมุในทกุช่องทางทีล่กูค้าใช้บตัรเครดติช�าระเงนิ ไม่ว่า

จะเป็นการช�าระเบี้ยประกันภัยที่เคาน์เตอร์ฝ่ายบัญชีและการเงินและ

ส�านักงานสาขาของบริษัทฯ การช�าระผ่านทางอินเทอร์เน็ต

การรับเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ 
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการรับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้าผู้ใช้บริการ 

ตลอดจนถึงบุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ในกรณีที่พบเห็นการ

ปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามครรลองทีด่ขีองการปฏิบตังิานเพือ่ตอบสนอง

ความพึงพอใจของลูกค้า หรือต่อสังคมส่วนรวม โดยมอบหมายให้ศูนย์

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Center) ท�าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและคู่ค้า ภายใต้

ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015 โดยสามารถ 

รับเร่ืองร้องเรียนได้ทกุช่องทาง เช่น ทางโทรศพัท์ตามหมายเลขทีร่ะบไุว้

ในบตัรประกนัภัย เว็บไซต์ของบริษทัฯ www.bangkokinsurance.com  

จุดบริการด้านประกันภัยในห้างสรรพสินค้า BKI Care Station หรือ 

ช่องทาง Social Media ต่างๆ ทัง้ Facebook Line OA และ Twitter และ

จะมีการจัดท�ารายงานการร้องเรียนจากลูกค้า (External Customer 

Complaint Report) แจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบเพื่อจัดการ

แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และก�าหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ซ�า้อกี ตามวธีิการปฏบิตัขิองระบบบริหารคณุภาพ  รวมทัง้ศนูย์ควบคมุ

คุณภาพจะมกีารโทรศัพท์ตดิตามและสอบถามความพงึพอใจของลกูค้า

หลงัจากทีไ่ด้รับบริการจากกรุงเทพประกนัภัย เพือ่น�าข้อเสนอแนะต่างๆ 

มาปรับปรุงคณุภาพพร้อมกบัพฒันากระบวนการท�างานและการบริการ

ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้า

ให้ได้รับความพงึพอใจสงูสุด ทัง้น้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับเร่ืองร้องเรียน

จากลูกค้าในเรื่องการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
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สรรค์สร้างสังคมสู่ความยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 
บริษทัฯ เช่ือมัน่ว่าแนวปฏิบตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วข้องกับมิตด้ิานสงัคม ทัง้สงัคม

ภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งหมายความรวมถึงด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ อันได้แก่ 

ลูกค้า คู่ค้า คู่ความร่วมมือ ผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ชุมชน และสังคม

ในวงกว้าง ได้ด�าเนนิการอย่างถกูต้อง รัดกมุ รวมถงึค�านึงถงึผูท้ีม่ส่ีวนได้เสยี

ทกุระดบัอย่างรอบด้าน ผ่านการปฏิบตัติามนโยบายการพฒันาบคุลากร 

นโยบายการสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างาน นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบาย 

ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการเคารพตามหลักการของสิทธิมนุษยชน

ส�าหรับการแสดงเจตนารมณ์ผ่านการก�าหนดนโยบายอืน่ๆ เช่น นโยบาย

การบริหารทรัพยากรบคุคล นโยบายคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคล บริษัทฯ 

อยู่ระหว่างการจัดท�าและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 

ผลการด�าเนินงานด้านสังคม 
1. การเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม 

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการด�าเนินงานด้านสังคมต่างๆ เช่น 

การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธิมนุษยชน การพฒันา

ศักยภาพแก่พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัย

ในสภาพแวดล้อมการท�างาน การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม 

และการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและลูกค้า ไว้ในแบบรายงาน One Report 

อย่างครบถ้วน 

2. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่น 

ท่ีจะให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ

ผลักดันการเคารพสิทธิมนุษยชนให้ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทกุกลุม่ได้รับสทิธิข้ันพืน้ฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั  โดยบริษทัฯ 

ได้น�าแนวปฏิบัติหรือหลักการด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ หรือ

ระดับสากล มายึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสนับสนุนและ

ปฏบิตัติามปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนุษยชน (Universal Declaration 

of Human Rights: UDHR) อนุสญัญาหลกัด้านสทิธิแรงงานขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization 

(ILO) Conventions) และหลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินุษยชน

ของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human 

Rights: UNGPs) โดยบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสทิธิมนุษยชนเพือ่บงัคบัใช้

ภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ด�าเนินการ 

กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพือ่ให้สอดคล้องกับนโยบายดงักล่าวดงัต่อไปนี้ 

สิทธิและการมีส่วนร่วมของพนักงาน

• บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายในการสื่อสารนโยบายการท�างาน 

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการด�าเนินงานที่ตรงกัน 

เป็นสดัส่วนร้อยละ 100 และในปี 2564 บริษทัฯ สามารถด�าเนินการ 

สือ่สารให้พนักงานทกุคนรับทราบถงึนโยบายการท�างานจากผูบ้ริหาร

ระดับสูงของบริษัทฯ ซึ่งจัดข้ึนในเดือนมกราคมและพฤศจิกายน 

2564 ครบร้อยละ 100 ตามเป้าหมายที่ก�าหนด

• บรษัิทฯ จดัให้พนักงานทกุคนได้รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ 

(Daily Performance) โดยแบ่งเป็นรายหน่วยงาน (Business Units) 

• บริษัทฯ จัดท�าระบบ Intranet ภายใต้ชื่อ BKI CONNECT เพื่อเป็น

ช่องทางให้พนักงานเข้าถึงข้อมูล กฎระเบียบ ข่าวสารของบริษัทฯ 

และข่าวสารทีน่่าสนใจภายนอกบริษทัฯ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

อีกทั้งยังเป็นช่องทางหน่ึงที่พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น 

ต่อบริษทัฯ แลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างพนักงานกนัเองได้โดยสะดวก 

ทุกเวลา เช่น โครงการ BKI Knowledge Law & Regulation HR 

News Upcoming Events ทันข่าว เดินเรื่องด้วยภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ 

ในปี 2565 บริษัทฯ จะพัฒนาระบบ SharePoint เพื่อให้พนักงาน

สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านระบบ Internet ซึ่งมี 

ความคล่องตัวและใช้งานได้ในทกุสถานที ่เข้าถึงข้อมลูได้ตลอดเวลา 

สอดคล้องกับรูปแบบการท�างานที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

• บรษิทัฯ มคีณะกรรมการและคณะท�างานทีห่ลากหลายคณะ โดยมี 

ผู้บริหารและพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมด�าเนินงาน 

เพื่อก�าหนดนโยบาย วางแผนการด�าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม 

วัตถุประสงค์และเป ้าหมายของบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว ้ เช ่น 

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน คณะท�างานบริจาคโลหิต 

คณะท�างานชมรมกีฬา คณะท�างาน Recreation คณะท�างาน 

พัฒนากระบวนการท�างาน เป็นต้น
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การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

• บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัต ิ

อย่างเคร่งครัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติ

เงินทดแทน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติ 

กองทนุส�ารองเลีย้งชพี ประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม

เร่ืองความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง อัตราค่าจ้างข้ันต�่า 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจ้างแรงงาน

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีส่วนงาน HR Compliance ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล

ศกึษา วเิคราะห์ เพือ่ให้มกีารปฏบิตัติามกฎหมาย และข้อก�าหนดต่างๆ 

ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารงานบคุคล รวมถงึตรวจสอบ

ปรับปรุงระเบยีบ แนวปฏิบตัต่ิางๆ ให้ถูกต้อง เหมาะสม เป็นปัจจบุนั 

อยู่เสมอ  

• บรษิทัฯ สรรหาและคดัเลอืกบคุคลทีมี่ความรู้ความสามารถ รวมถงึ 

มีคุณธรรม จริยธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยทุกคนมีโอกาส 

เท่าเทยีมกนัในการเข้ารับการคดัเลอืกผ่านแบบทดสอบข้อเขยีนและ

การสมัภาษณ์แบบ Competency Based Interview ตามมาตรฐาน

ของบริษัทฯ ไม่มีการเลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทั้งนี้ จะไม่มีการ

รับบุคคลที่อายุต�า่กว่า 18 ปีบริบูรณ์เข้าท�างาน

• บริษัทฯ ก�าหนดลักษณะงาน (Job Description) ที่ชัดเจนและ 

ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และให้ผู้สัมภาษณ์ได้รับทราบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการตั้งค�าถามก่อนสัมภาษณ์งานทุกครั้ง

• พนักงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะขอโอนย้ายหน้าที่งาน 

(Job Transfer) ไปยังลกัษณะงานทีเ่หมาะสมและตรงตามความถนัด

ของตนเอง โดยผ่านกระบวนการพจิารณาทีเ่ป็นกลางตามมาตรฐาน 

ของบริษัทฯ 

• พนกังานทกุคนมโีอกาสเท่าเทยีมกันทีจ่ะได้รับการเลือ่นระดบั ปรับ

ต�าแหน่ง โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้างองค์กร

ภายนอกเข้ามาเป็นผู้วัดและประเมินสมรรถนะของพนักงาน ซึง่

พิจารณาผลการทดสอบ รวมถึงข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานและ 

คุณลักษณะของพนักงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

จำานวนข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ำาคญัในรอบปีทีผ่่านมา พร้อมมาตรการ 

จัดการ 

บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อแรงงาน โดยจัดให้มี

โครงการ BKI Happiness Employee Advocacy Research โดยมีเป้า

หมายเพื่อรับทราบความคิดเห็นของพนักงานที่ปฏิบัติงานว่ามีระดับ

ความพึงพอใจในการท�างานมากน้อยเพียงใด โดยผลส�ารวจคร้ังล่าสุด

เมื่อปี 2563 บริษัทฯ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.57 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้น�า

ผลจากการส�ารวจ ตลอดจนข้อเสนอแนะทีไ่ด้รับมาปรับปรุงและพฒันา

ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป 

ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทแรงงาน รวมถึงข้อเรียกร้อง 

ที่ส�าคัญเกิดขึ้น

จำานวนพนักงานผู้พิการและ/หรือผู้ด้อยโอกาส 

บริษัทฯ มีการจ้างงานพนักงานพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการจ้างงาน

พนักงานพิการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 จ้างงานผูพ้กิารด้านการมองเหน็จ�านวน 3 คน ปฏิบติังานประจ�า 

ส�านักงานใหญ่ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์  

กลุ่มที่ 2 จ้างงานผู้พิการด้านการมองเห็นและด้านการเคลื่อนไหว 

รวมทั้งสิ้น 13 คน เป็นรูปแบบการจ้างในลักษณะสัญญาจ้าง

เหมาบริการให้ปฏิบตังิานในองค์กรสาธารณประโยชน์ทีภู่มิล�าเนา 

ของตนเอง เช่น งานนวดในศนูย์บริการสาธารณสขุเทศบาล 

งานบริการประชาชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

งานธุรการ หรือครูช่วยสอนในโรงเรียนประจ�าชุมชน เป็นต้น

3. การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน  

ตามทีบ่ริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาบคุลากร โดยจดัท�า

แนวทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับ 

การพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) มีการจัดให้มี 

การฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อน�าความรู้ที่มีอยู่หรือที่ได้

เรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผ่านกระบวนการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management: KM) ได้แก่ การสร้าง รวบรวม 

แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ภายในบริษัทฯ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 

ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับพนักงาน และเสริมสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางการพัฒนา

บุคลากรของบริษัทฯ ดังนี้
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กรอบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ นั้น มีการใช้แนวความคิด 

ตามกรอบสมรรถนะ (Competency) มาเป็นเป้าหมายในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ 

ตามที่องค์กรต้องการ อีกทั้งบุคลากรมีความสามารถขับเคลื่อนองค์กร

ไปตามแผนกลยุทธ์ที่จะน�าพาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จตาม 

เป้าหมายทีว่างไว้ โดยบริษัทฯ มีกรอบการพฒันาบคุลากรทีเ่ป็นแนวทาง

ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานในองค์กรทีเ่รียกว่า “BKI Learning 

Journey” ท�าให้บุคลากรมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ และครอบคลุมสมรรถนะ (Competency) ขององค์กร 

โดยมีการแบ่งระดับของการพัฒนาตามสมรรถนะเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. สมรรถนะระดับพื้นฐานของบริษัทฯ (General Competency)

 เป็นสมรรถนะทีเ่ป็นพืน้ฐานให้พนกังานทกุคนเกดิความรู้ ความเข้าใจ 

ในองค์ความรู้พื้นฐานที่ส�าคัญขององค์กร 

2. สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency)

 เป็นสมรรถนะทีก่�าหนดไว้ส�าหรับงานในแต่ละด้านหรือตามลกัษณะงาน 

ซึ่งเป็นความสามารถที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

3. สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency)

 เป็นสมรรถนะที่แตกต่างกันไปตามระดับความรับผิดชอบหรือ 

ตามสายการบริหารโดยสะท้อนถงึความคาดหวงั ระดบัความสามารถ

ที่พนักงานจะต้องมีก่อนได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบ 

ที่เพิ่มขึ้น 

ทั้งน้ี การฝึกอบรมและพัฒนา กระบวนการเทคนิค และการถ่ายโอน 

ความรู้ ได้ถูกออกแบบให้รองรับการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับ 

สมรรถนะในแต่ละระดับ รวมถึงบริษัทฯ ได้ออกแบบหลักสูตรการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาให้สอดคล้องกับระดับของสมรรถนะทั้ง 3 ระดับ 

ด้วยเช่นกนั โดยมกีารก�าหนดแผนการฝึกอบรมประจ�าปี ซึง่บรรจหุลักสตูร 

ฝึกอบรมตามความจ�าเป็นของต�าแหน่งงาน (Training Needs by 

Position) รวมถึงหลักสูตรที่เป็นไปตาม Learning Journey ให้กับ

พนักงานในทกุต�าแหน่งได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง อนัจะช่วยส่งเสริม

ให้พนักงานมคีวามรู้และทกัษะทีจ่�าเป็นในการปฏบิตัหิน้าที ่มคีวามสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชา 

และบริษัทฯ โดยพนักงานได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงความจ�าเป็น 

ในการฝึกอบรมพัฒนาของตนเอง และขอบเขตหัวข้อการฝึกอบรม 

ในเส้นทางสายอาชีพของตนตลอดสายงานอย่างชัดเจนและถูกต้อง 

รวมไปถงึการให้ความส�าคญัในการพฒันาบคุลากรทัง้รูปแบบ Hard Skills 

และ Soft Skills อีกด้วย

ในด้านทิศทางการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็น 

ความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ ผู้บังคับบัญชา และพนักงาน รวมถึง 

ปลูกฝังกรอบความคิด (Mindset) ให้พนักงานใฝ่เรียนรู้และพัฒนา 

ด้วยตนเองตลอดเวลา (Life Long Learning) โดยน�า Learning Model 

การพัฒนาแบบ 70:20:10 มาปรับใช้ในองค์กรด้วย ซึ่งมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. การเรยีนรู้ผ่านประสบการณ์จริงในงานทีท่�า (On-the-job Experience) 

 ร้อยละ 70 เป็นการจัดให้มีการฝึกอบรมและเรียนรู้งานจากการ 

ปฏิบัติงานจริง ทั้งหมด 3 ช่วง ได้แก่ ครบอายุงาน 3, 6 และ 12 

เดือน ซึ่งเป็นการวางแผนการพัฒนาพนักงานในช่วงปีแรกเร่ิมเข้า 

ปฏบิติังาน เพือ่ให้พนักงานได้เรียนรู้งานทีต้่องรับผดิชอบและสามารถ

ปฏิบัติได้จากการได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การก�ากับดูแล 

โดยหัวหน้างาน

2. การเรียนรู้จากผูอ้ืน่ไม่ว่าจะเป็นพีเ่ล้ียงหรือหวัหน้างาน (Mentoring/ 

Coaching) ร้อยละ 20 บริษัทฯ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring 

System) โดยมอบหมายให้พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ท�างานมากกว่า

เป็นพีเ่ลีย้งเพือ่ดแูลพนักงานใหม่ รวมถงึให้การช่วยเหลอืสนับสนุน 

และให้ค�าปรึกษาแก่บุคลากรที่มีประสบการณ์การท�างานน้อยกว่า 

รวมถึงการสอนงานเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 

ถูกต้อง เหมาะสม และได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนการ 

ใช้ชวีติภายในองค์กร

3. การเรียนรู้จากการฝึกอบรม (Formal Learning) ร้อยละ 10 เป็นการ

เรียนรู้จากการฝึกอบรม โดยบริษทัฯ จดัหลกัสตูรทีม่ปีระสทิธิภาพ 

ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ให้พนักงานสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริง และมีความยืดหยุ่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ยัง

ไม่คุ้นเคย ไม่ใช่เพียงการอบรมเฉพาะทักษะความรู้เท่านั้น ยังรวม

ไปถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสม มีความทันสมัย 

ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีอุปกรณ์ วิธีการ และการสร้างทัศนคติ 

ของพนักงานเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ในองค์กร 

รวมทัง้มุง่เน้นการฝึกอบรมและพฒันาเพือ่ให้เกิดแนวคดิการท�างาน

แบบ Agile ให้กับพนักงานอีกด้วย 

ภาพรวมของการฝึกอบรมและพัฒนา

การฝึกอบรมและพัฒนา นับเป็นกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลขององค์กร เป็นกระบวนการพัฒนาการท�างานและ

ความรู้ความเช่ียวชาญอย่างเป็นระบบ บริษัทฯ มีการออกแบบให ้

การฝึกอบรมเป็นมากกว่าการให้ความรู้ แต่ต้องเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ 

ท�าให้พนักงานมีศักยภาพ รวมถึงท�างานได้ดีข้ึนหลังผ่านการฝึกอบรม 

ซึ่งส่งผลให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างไม่สิ้นสุด โดยรูปแบบ 

การฝึกอบรมและพัฒนาของบริษัทฯ มีดังนี้
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1. การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ

พนักงานทุกระดับต้ังแต่พนักงานเข้าใหม่จะได้รับความรู้และทักษะ 

ทีเ่ป็นพืน้ฐานหลกัและจ�าเป็นส�าหรับการปฏิบติังาน เช่น ความรู้ในธุรกจิ

ประกันภัย ความรู้ในการบริหารจัดการ ความรู้ในการเพิ่มและพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อีกทั้งความรู้และทักษะที่จ�าเป็นในการ

เสริมสร้างศักยภาพของตนเองเพื่อก้าวสู ่ต�าแหน่งงานที่สูงข้ึนไป 

โดยแต่ละหลกัสตูรได้ครอบคลมุและสอดคล้องกบัสมรรถนะขององค์กร 

ซึง่บริษทัฯ ได้จัดสรรให้พนกังานได้เข้ารับการอบรมกบัวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ

ในสาขาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้พนักงานน�าความรู้ที่ได้รับ 

มาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับในปี 2564 

บริษทัฯ ได้จดัการฝึกอบรมภายในบริษทัฯ ทัง้หมด 29 หลกัสตูร รวม 70 รุ่น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดดัชนีวัดผลการฝึกอบรมและพัฒนาในส่วนของ

การฝึกอบรมภายในบริษัทฯ โดยในปี 2564 ผลประเมินการจดัฝึกอบรม 

ของพนักงานทุกระดับในการได้รับความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์และ

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างาน บริษัทฯ ก�าหนดเป้าหมายที่ 

ร้อยละ 90 และผลประเมินอยู่ในระดับร้อยละ 97.61 มีพนักงานที่ต้อง

ได้รับการพฒันาในหลกัสตูรตามความจ�าเป็นของต�าแหน่งงาน (Training 

Needs by Position) ภายในระยะเวลาทีก่�าหนดเท่ากบัร้อยละ 100  หรือ

จ�านวน 90 คน

2. การฝึกอบรมภายนอกบริษัทฯ 

การฝึกอบรมและพัฒนาภายนอกบริษัทฯ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัทฯ 

ให้การส่งเสริมเพือ่พนักงานจะได้รับการพฒันาความรู้ มุมมอง ทศันคติ

ทีน่อกเหนือไปจากการฝึกอบรมภายในทีบ่ริษทัฯ จดัให้ โดยมกีารสนับสนุน

การฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบดังนี้

2.1 การศึกษาหลักสูตรด้านการประกันภัยกับสถาบันวิชาชีพที่เป็น 

ทีย่อมรับในธุรกิจในระดบัสากล โดยสนับสนุนให้พนักงานทีม่คีวาม

ประสงค์และองค์กรเลง็เหน็ความจ�าเป็นในการเข้าฝึกอบรมด้านการ

ประกันภัยของสถาบัน Chartered Insurance Institute (CII), 

Australian and New Zealand Institute of Insurance and 

Finance (ANZIIF) และสถาบนัประกนัภัยไทย (Thailand Insurance 

Institute หรือ TII)

2.2 การฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ 

ทีจ่�าเป็นต่อการปฏิบตังิาน หรือเพือ่พฒันาประสทิธภิาพการท�างาน 

รวมถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้ทันกับยุคสมัย 

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาส่งพนักงานที่

เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนากับสถาบันภายนอกที่เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

2.3 การสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ โดยให้

พนักงานทีม่คีวามจ�าเป็นต้องพฒันาทกัษะด้านน้ีเพือ่น�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้เข้าศึกษาในสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐ

2.4 การสนบัสนุนทนุการศกึษาระดบัปริญญาโทในสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง

กบัธุรกิจของบริษทัฯ ให้กบัพนกังานอนัจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ 

และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงาน 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปรญิญาโท 

ในสาขาวิชาต่างๆ จากสถาบนัการศกึษาช้ันน�าของประเทศ จ�านวน 

6 ทุน

ตลอดปี 2564 บริษัทฯ ส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายนอก 

บริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 176 หลักสูตร 

หลักสูตรด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหลักสูตรพัฒนาทักษะ ให้ความรู้ และหล่อหลอม

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถท�างานที่ได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งเป็นการ

สนับสนุนวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรด้วยการฝึกอบรมและ

พัฒนา โดยบริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรประเภทต่างๆ ดังนี้

1. หลักสูตรด้านการประกันภัย บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมและพัฒนา 

หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบัการประกนัภยัประเภทต่างๆ ต้ังแต่ระดบัพืน้ฐาน 

ไปจนถึงระดับสูงที่มีรายละเอียดเน้ือหาของหลักสูตรสอดคล้องกับ

การน�าไปใช้ได้จริง โดยให้ความรู้ระดบัพืน้ฐานกบัพนักงานทัง้หมด 

ของบริษัทฯ และเน้นให้พนักงานในสายงานรับประกันภัยได้รับ 

ความรู้ด้านการประกันภัยเชิงลึกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ

การน�าไปใช้จริง โดยพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ 

เป็นวิทยากรพิเศษซึ่งนอกจากจะเป็นการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่

ภายในบริษัทฯ ให้คงอยู่ และสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

แล้วยงัได้ฝึกพนักงานให้รู้จกัเสยีสละรวมถงึได้ฝึกทกัษะการสือ่สาร 

การเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ให้กับผูอ้ืน่ อนัจะช่วยให้พนักงานได้มกีาร

พัฒนาความรู้อย่างแท้จริง    

2. หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพในการท�างาน 

บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรที่มีการผสมผสานการเรียนรู้ โดยได้มีการ

ค้นหาความต้องการในการฝึกอบรมส�าหรับบคุลากรและหน่วยงาน 

เพื่อที่จะได้พัฒนาทักษะและสามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น รวมถึง

ท�าให้พนักงานเกิดความพงึพอใจในการท�างานมากข้ึน การฝึกอบรม

จึงเป็นการช่วยให้พนักงานเกิดทักษะอย่างเหมาะสมกับงาน 

ทีรั่บผดิชอบอยูใ่นปัจจบุนั และพฒันาทกัษะความสามารถให้เหมาะสม 

กับต�าแหน่งงานในอนาคต 
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แนวโน้มสำาคัญที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเผชญิกับวิกฤตการณ์ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 

ในปัจจุบัน ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเรว็ 

ซึ่งนับว่ามีผลต่อการผลักดันและกระตุ้นให้บริษัทฯ ต้องเร่งปรับตัวด้วย

เช่นกนั ส�าหรับในด้านการพฒันาบคุคลน้ัน นับว่าเป็นเร่ืองส�าคญัทีบ่ริษทัฯ 

ได้มุ ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนรู้พนักงานในองค์กร 

เพือ่ให้พนักงานสามารถน�าความรู้ ทกัษะ และความสามารถไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างเต็มที่ ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้ยังคงสามารถ

พฒันาความรู้ ทกัษะของพนักงานในช่วงทีไ่ม่ปกต ิจงึมกีารปรับรูปแบบ

การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เผชิญในปัจจุบัน 

บริษทัฯ สนับสนนุให้เกดิการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถจัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Management) โดยมีการ

ปรับเปลีย่นกลยุทธ์ส�าหรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์เพิม่ข้ึน 

มีรูปแบบการจัดอบรมและพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมกับการท�างาน 

ทีเ่ป็นแบบ Hybrid Workplace มากข้ึน โดยจดัให้มีรูปแบบการจดัอบรม

แบบ Virtual Training หรือ Online Training ผ่านโปรแกรมสนับสนุน 

เช่น Microsoft Teams, Zoom, Google Meet เป็นต้น ซึ่งเป็นรูปแบบ

การเรียนรู้ทีส่นับสนุนให้พนักงานเกดิการเรียนรู้ได้ทกุที ่ไม่ยึดติดกับเวลา 

หรือสถานที่ และมีหลักสูตรการเรียนรู้แบบ e-Learning ที่มีการจัดให้

พนักงานได้อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีการจัดข้ึนทั้งหมด 

3 หลกัสตูร คอื หลกัสตูรระบบบริหารคณุภาพ (ISO) หลกัสตูรการบริหาร 

ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักสูตร 

การสร้างความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยสารสนเทศ (Security 

Awareness) ซึ่งจัดให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง

ทกุปี เพือ่สนับสนนุให้พนักงานเกดิการเรียนรู้แบบ Self-Learning และมี

ทกัษะ Self-Management อนัจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกดิการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังจัดหลักสูตรเฉพาะกิจที่ส่งเสริมให้พนักงาน

สามารถปรับตัวกับสถานการณ์ที่เผชิญในปัจจุบันได้ดียิ่งข้ึน ได้แก่ 

หลักสูตรเสริมภูมิต้านทานด้วยวัคซีนใจ ที่มีการออกแบบหลักสูตรให้

พนักงานได้แนวทางในการปรับตวัให้เข้ากบัลกัษณะการท�างานทีเ่ปลีย่น

ไปเป็นรูปแบบ Work from Home และสามารถรับมอืกบัสถานการณ์ต่างๆ 

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองด้วยสถานการณ์วิกฤตการณ์ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ท�าให้พนักงานวิตกกังวล 

ในเรื่องสุขภาพทั้งของตนเองและครอบครัว สถานการณ์เศรษฐกิจและ 

สงัคมทีเ่กิดข้ึนในช่วงน้ันๆ ส่งผลให้พนักงานเกดิความเครียดและกดดนั 

การอบรมเพือ่เสริมสร้างแนวคดิดีๆ  จะช่วยให้สามารถบริหารจดัการปัญหา 

มองเห็นแนวทางแก้ปัญหา มีก�าลังใจ และส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

ทัง้น้ี การจดัฝึกอบรมและพฒันาของบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามแผนการ

ฝึกอบรมประจ�าปี 2564 เป็นส่วนใหญ่ โดยพยายามรักษามาตรฐาน 

การจดัฝึกอบรมให้ได้ดงัเช่นก่อนการเกดิเหตวิุกฤตภายใต้ความเหมาะสม 

ของสถานการณ์

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

บริษทัฯ ตระหนักถงึความส�าคญัว่า การทีอ่งค์กรจะประสบความส�าเร็จ

และมีความยั่งยืนได้นั้น จ�าเป็นต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก

การมุ่งเน้นความรู้ การเรียนรู้จากความผิดพลาด รวมถึงการเรียนรู้ 

ในสิง่ใหม่ๆ และสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้เกดิขึน้ บริษทัฯ จงึให้ความส�าคญั

ในการบริหารจัดการความรู้ภายในบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การแบ่งปันความรู้ด้านต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญภายในบริษัทฯ โดย

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่

 1.1 Insurance Talk เสริมความรู้ด้านประกันภัย โดยมีเป้าหมาย

เป็นระดับความส�าเร็จในการจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรม 

ที่ร้อยละ 100 ซึ่งจัดให้กับพนักงานทุกระดับ มีวิทยากรที่เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อดังกล่าว ทั้งวิทยากรพิเศษในบริษัทฯ หรือ

วิทยากรรับเชิญจากภายนอก ได้แก่ หัวข้อเคล็ดไม่ลับกับการ

ประกนัภยัสขุภาพ ประกนัภยัพชืเศรษฐกจิกญัชากัญชง เป็นต้น

 1.2 เสวนาประสามืออาชีพ เพื่อเพิ่มความเป็นมืออาชีพให้กับ

พนกังานผูพ้จิารณารับประกนัภยัด้วยการเสริมมมุมอง และเพิม่มิติ

ในการพิจารณารับประกันภัยจากผู้เช่ียวชาญหลากหลายด้าน 

ได้แก่ ผูบ้ริหารระดบัสงู คณะท�างานด้านประกันภยัส่วนออกแบบ

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีเป้าหมายเป็นระดับความส�าเร็จ 

ในการจัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่ร้อยละ 100 

2. การจัดการความรู้องค์กร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ในทกุระดบั ต้ังแต่ระดบับคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองค์กรให้เกดิ

การพัฒนาข้ึนในตัวพนักงานและภาพรวมของบริษัทฯ ทั้งน้ี การ

จดัการความรู้ยงัเป็นกลไกทีส่�าคญัในการบริหารจดัการความรู้ของ 

บริษทัฯ ทัง้การรวบรวมและกระจายความรู้อย่างมทีศิทาง การจดัการ 

เรียนรู้ทีด่ ีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ของบริษทัฯ ท�าให้

เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

 2.1 สร้างระบบรวบรวมความรู้ด้านประกันภัย รูปแบบ หมวดหมู่ 

และเน้ือหา โดยในปี 2564 ได้มกีารรวบรวมและพฒันาให้เป็นระบบ

อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนมีการติดตามเน้ือหาให้เป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมออย่างต่อเน่ืองในปีถัดไป เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางความรู้

ด้านประกนัภยัทีส่ามารถรับชมได้ แบบ Anywhere, Anytime, 

Any Device ผ่านแหล่งเก็บรวบรวมที่เรียกว่า “The Library”

 2.2 จัดการความรู้องค์กร (Knowledge Management: KM) 

ที่อยู่ภายในหน่วยงานและในแต่ละบุคคล เร่ิมต้ังแต่การระบุ

ความรู้ทีจ่�าเป็นและส�าคัญ โดยสร้างแบบฟอร์ม Key Organization 

Knowledge Map รวบรวมข้อมลูทัง้จากผูถ่้ายทอดความรู้ และ

ผู้ใช้ความรู้เพื่อให้ทราบถึงความรู้ที่จ�าเป็นและส�าคัญที่ส่งผล

โดยตรงต่อความส�าเร็จในงาน หลังจากน้ันจึงมีการบริหาร

จัดการความรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับความรู้ดังกล่าว ไม่ว่า

จะเป็นการถ่ายทอดความรู้ เอกสาร และอื่นๆ บันทึกลงใน

แหล่งรวบรวม The Library ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้ 

อย่างสะดวก โดยมเีป้าหมายในการด�าเนินการจดัการความรู้องค์กร 

(KM) คือด�าเนินการต่อเนื่องทุกปีจนครบทุกความรู้ที่จ�าเป็น 

และส�าคัญต่อการด�าเนินงานประกันวินาศภัย โดยในปี 2564 
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ได้ด�าเนินการจดัการความรู้ในงานประเมินราคาสนิไหมทดแทน

ช่วงที ่1 และจะด�าเนินการต่อเน่ืองช่วงที ่2 ในปี 2565 รวมถงึ

โครงการจดัการองค์ความรู้ด้านการประกันภยัจากผูเ้ช่ียวชาญ 

(Insurance GURU) ในงานประเมนิราคาสนิไหมทดแทนยานยนต์

อกีจ�านวน 2 คน โดยจะด�าเนินการพฒันาต่อเน่ืองในปี 2565 ด้วย

 2.3 Lesson Learned Podcast by BKI Academy การถอดบทเรียน

ประสบการณ์และการเรียนรู้เกี่ยวกับการท�างานรับประกันภัย 

ที่ผ่านมา โดยทีมงานได้ท�าความเข้าใจ สรุปความรู้ วิเคราะห์

เหตปัุจจยัทีท่�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว

เพ่ือเรียนรู้ ป้องกนั และเกดิการพฒันางานต่อไป โดยในปี 2564 

น�าเสนอในรูปแบบไฟล์เสียง (Podcast) และบทความ บันทึก

ลงในแหล่งรวบรวม The Library สื่อสารโดยตรงถึงหน่วยงาน

รับประกันภัยทุกหน่วยงาน จ�านวน 8 ฉบับ โดยด�าเนินการ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม-ตุลาคม 2564 นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม 

Knowledge Plus ที่เป็นอีกช่องทางหน่ึงในการสื่อสารเร่ือง

ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้กับพนักงานสายงานรับประกันภัย 

ได้รับทราบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับการสร้างบุคลากรรองรับการเติบโต 

ในอนาคต

1. การสนบัสนุนให้ศกึษาในหลกัสตูรปริญญาโททัง้ในและต่างประเทศ 

รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานเพื่อเป็น 

การขยายองค์ความรู้ของพนักงานให้กว้างขวางมากข้ึน บริษัทฯ 

จงึสนับสนุนในรูปแบบของทนุการศกึษาระดบัปริญญาโททัง้ในและ 

ต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทกุคนทีส่นใจได้สมคัรเข้ารับ 

ทนุการศกึษา ซึง่บริษทัฯ จะก�าหนดรูปแบบวธีิสนับสนุนทีเ่หมาะสมใน

แต่ละปี ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาใน

หลักสูตรปริญญาโทในประเทศ จ�านวน 4 ทุน และจะด�าเนินการ 

ต่อเน่ืองในปี 2565 ส�าหรับพนักงานที่มีศักยภาพในการสืบทอด 

ต�าแหน่ง บริษัทฯ จะพิจารณาสนับสนุนให้พนักงานได้เข้าศึกษา 

ในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

2. โครงการพัฒนาผู้บริหารสาขา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการ

พัฒนาความรู้ในทุกๆ ด้านที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานเป็น 

ผูบ้ริหารสาขา อกีทัง้ยงัได้ฝึกปฏบิติังานจริง ณ สาขาต่างๆ เพือ่ให้

มคีวามพร้อมและประสบการณ์ทีส่ามารถน�าไปใช้ได้จริงในอนาคต

รวมถึงจัดให้มีการเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้หมุนเวียน 

สับเปลี่ยนหน้าที่งาน (Job Rotation) และการโอนย้ายหน้าที่งาน 

(Job Transfer) ส�าหรับโครงการเพื่อให้พนักงานได้มีการเรียนรู้ 

งานใหม่ๆ และพฒันาเส้นทางสายอาชีพของตนเองด้วย ซึง่บริษทัฯ 

ได้จัดโครงการน้ีมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2555 โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ส�าหรับปี 2564 ไม่มีการจัดอบรม 

เน่ืองจากเกดิผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) แต่ทั้งน้ีในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงรูปแบบ

โครงการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่ที่องค์กรเผชิญ

ส�าหรับ ปี 2564 บริษทัฯ ได้สนับสนุนงบประมาณเพือ่การฝึกอบรมและ 

พฒันาพนักงานในรูปแบบต่างๆ จ�านวน 3 ล้านบาท โดยมจี�านวนช่ัวโมง 

อบรมพนักงานกว่า 15 ช่ัวโมงต่อคน เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ 

ได้ให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้างให้พนักงานเป็นบุคลากรคุณภาพ 

เป็นผู ้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานและรองรับ 

การเปลีย่นแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป
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4. การดูแลพนักงาน

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทฯ มีพนักงานประจ�า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 1,562 คน มีความหลากหลายของพนักงาน (Diversity) ในหลายมิต ิ

เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทักษะการท�างานที่ผสมผสานมีความหลากหลายที่จะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน 

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

พนักงานของบริษทัฯ เป็นสมาชิกกองทนุส�ารองเลีย้งชีพครบร้อยละ 100 

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เห็นถึงความส�าคัญของการมีเงินออมอย่างเพียงพอ 

ต่อการด�ารงชีพภายหลงัเกษยีณอาย ุจงึได้ปรับปรุงให้พนักงานสามารถ

เลอืกอตัราสะสมได้สูงสุดร้อยละ 15 ของอตัราเงนิเดอืนและเพิม่อตัราเงิน

สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพสูงสุดร้อยละ 12 ของอัตราเงินเดือนตั้งแต่

ปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณาตามอายุงานหรือการด�ารงต�าแหน่งทาง 

การบริหาร โดยหลักเกณฑ์ใดเอื้อประโยชน์แก่พนักงานมากกว่าก็ให้ใช้ 

หลักเกณฑ์นั้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มแผนการลงทุนกองทุน

ส�ารองเลีย้งชีพหลากหลายมากข้ึน ไม่ว่า BKI Choice ทางเลือกการลงทนุ 

แบบสมดลุความเสีย่งจ�านวน 10 เมนู และ BKI Path ทางเลอืกการลงทนุ

แบบสมดุลตามอายุ โดยจัดอบรมแนะน�าแผนการลงทุนกองทุน 

ส�ารองเลีย้งชีพรูปแบบใหม่ดงักล่าวผ่านช่องทางออนไลน์ เพือ่ให้พนักงาน

สามารถเลอืกให้เหมาะกับตนเองได้ โดยค�านึงถึงอาย ุความสามารถในการ

รับความเสี่ยง และเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละคน  

ในปี 2564 คณะกรรมการกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ได้ขออนุมัติเปิดใช้

บริการระบบบัวหลวง ไอฟันด์ (Bualuang iFunds) ต่อนายทะเบียนฯ 

ให้แก่สมาชิกกองทนุส�ารองเลีย้งชพีในการเข้าท�าธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบ 

ซึง่ท�าให้สมาชิกได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบยอดเงิน

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของสมาชิกได้ตลอดเวลา 

ข้อมูล 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จำานวนพนักงาน 
(คน)

ร้อยละ

เพศ

หญิง 905 57.9

ชาย 657 42.1

ศาสนา

พุทธ 1,518 97.2

คริสต์ 27 1.7

อิสลาม 17 1.1

Generation

Baby Boomer 77 4.9

X 569 36.4

Y 899 57.6

Z 17 1.1

การศึกษา

 ปริญญาเอก 2 0.1

ปริญญาโท 306 19.6

ปริญญาตรี 1,211 77.5

ต�่ากว่าปริญญาตรี 43 2.8

ภูมิลำาเนา

ภาคเหนือ 90 5.8

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 161 10.3

ภาคตะวันตก 70 4.5

ภาคกลาง 1,047 67.0

ภาคตะวันออก 65 4.2

ภาคใต้ 129 8.2

พื้นท่ีปฏิบัติงาน

ส�านักงานใหญ่ 1,075 68.8

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 132 8.5

สาขาในต่างจังหวัด 355 22.7

กลุ่มพนักงาน จำานวนพนักงาน 
(คน)

ร้อยละ

ผู้บริหารระดับสูง 12 0.8

หญิง 3 -

ชาย 9 -

ผู้บริหารระดับกลาง 167 10.7

หญิง 68 -

ชาย 99 -

ผู้บริหารระดับต้น 322 20.6

หญิง 187 -

ชาย 135 -

เจ้าหน้าท่ี 1,061 67.9

หญิง 647 -

ชาย 414 -
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การรวมกลุ่มของพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

กจิการ มวีาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี โดยคณะกรรมการฯ มอี�านาจหน้าที่ 

ดังนี้ 

1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง

2. ให้ค�าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด

สวัสดิการส�าหรับลูกจ้าง

3. ตรวจตรา ควบคมุ ดแูล การจดัสวสัดกิารทีน่ายจ้างจดัให้แก่ลกูจ้าง

4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับลกูจ้างต่อคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกจิการ

ทั้งน้ี ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกจิการ รวมทัง้สิน้ 4 คร้ัง ซึง่ครบถ้วนเป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด

การดูแลและให้ความสำาคัญกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของพนักงาน

ให้เกิดความสมดุล มีความสุขในการทำางาน  

บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการและกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิด 

Work Life Effectiveness มีชีวิตการท�างาน ชีวิตส่วนตัวและครอบครัว

ที่มีความสุข ดังต่อไปนี้

• จดัให้มกีารตรวจสขุภาพของพนักงานเป็นประจ�าทกุปี โดยใช้บริการ

จากโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับแนวหน้า 

ของประเทศ

• จดัหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) ให้กบัพนักงาน 

และครอบครัวอย่างรวดเร็วและเพียงพอกับจ�านวนความต้องการ 

• จดัให้มกีารฉดีวคัซนีป้องกนัไข้หวดัใหญ่อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทกุปี 

และจดัให้มกีารตรวจแมมโมแกรม (Mammogram) และอลัตราซาวด์ 

(Ultrasound) เต้านมให้กับพนักงานหญิง 

• จัดให้มีบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน 

Clicknic ที่พนักงานสามารถปรึกษาแพทย์ผ่านระบบวิดีโอคอล 

โดยไม่ต้องเดินทางไปสถานพยาบาล 

• จดัให้มสีวสัดกิารเงนิกูใ้ห้กบัพนักงานในอตัราดอกเบีย้ทีต่�า่กว่าตลาด 

เพื่อช่วยเหลือแก่พนักงานในเหตุที่จ�าเป็น เช่น สร้างบ้าน ซื้อที่อยู่

อาศัย และเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลของบิดา 

มารดา บุตร คู่สมรส 

• จัดโครงการ Healthy BKI โดยร่วมกับส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) และเครือข่ายคนไทยไร้พงุ ราชวิทยาลยั

อายรุแพทย์แห่งประเทศไทย ให้พนักงานได้รับความรู้และได้เข้าร่วม

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทั้งด้านกายและใจ ผ่านแอปพลิเคชัน 

SAKID โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คอื ด้านการรับประทานอาหารทีถ่กูต้อง

ตามหลักโภชนาการ ด้านการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ และ

ด้านการดแูลจติใจและอารมณ์ให้แจ่มใส ซึง่มีส่วนส�าคญัทีจ่ะส่งเสริม

ให้การปฏบิตังิานเป็นไปได้อย่างมปีระสทิธิภาพและเป็นกลไกส�าคญั

ที่จะผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่ความส�าเร็จ

• จดักิจกรรมส่ง E Card อวยพรวันเกิดผ่าน E-mail และมอบของขวัญ

วันเกิดให้กับพนักงานเป็นประจ�าทุกเดือน 

• เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ 

ตามหลัก 3อ คือ อาหาร ออกก�าลังกาย และอารมณ์ ผ่านช่องทาง 

แอปพลิเคชัน Line กลุ่มพนักงาน “House of BKI”

• จัดอบรมความรู้หลักสูตร การวางแผนทางการเงิน ให้กับพนักงาน

ที่มีความสนใจ

• เผยแพร่และสื่อสารข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่น่าสนใจของ 

บริษัทฯ ไปยังกลุ ่มพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้วผ่านช่องทาง 

แอปพลิเคชัน Line กลุ่มพนักงานเกษียณ

• จัดส่งของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มพนักงานที่เกษียณอายุไปแล้ว

• จัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกส�าหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 

10 ปี 20 ปี 25 ปี และพนักงานอายคุรบ 60 ปี รวมจ�านวน 166 คน 

เพื่อเป็นเกียรติแห่งความภาคภูมิใจในความพากเพียร มุ่งมั่น และ

ทุ่มเทต่อการปฏิบัติงานให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

• จัดกิจกรรมร่วมท�าบุญถวายปัจจัย บริจาคข้าวสารอาหารแห้ง 

เคร่ืองอปุโภคบริโภคแด่หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน�า้พ ุเพือ่ช่วยเหลอื

เด็กก�าพร้า ผู้ป่วย HIV และคนชรา 

• จัดให้ในแต่ละช้ันของส�านักงานบริษัทฯ มีพื้นที่โล่ง โปร่งสบาย 

สวยงาม เหมาะส�าหรับพกัคลายเครียดจากการท�างาน หรือสงัสรรค์

ระหว่างพนักงานด้วยกันในเวลาพักกลางวัน

• จดัให้มกีจิกรรมแอโรบกิ โยคะ และมสีนามแบดมนิตนั เพือ่ส่งเสริม

และสนับสนุนให้พนักงานออกก�าลงักาย เพือ่ผ่อนคลายความเครียด

จากการท�างาน และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

• จัดกิจกรรม “สปาใจ” ที่สถานปฏิบัติธรรมภายนอกบริษัทเพื่อฝึก

ปฏิบัติสมาธิ สงบจิตใจ*

 * ส�าหรับกจิกรรมออกก�าลงักายและสปาใจ บริษทัฯ มเีจตนารมณ์

ให้พนักงานเกิดความสุขและสร้างสมดุลชีวิตการท�างานและ 

ชีวิตส่วนตัวมาอย่างต่อเน่ืองทุกปี แต่ทั้งน้ี ในปี 2564 เม่ือเกิด

สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ขึ้น กิจกรรมดังกล่าวนี้จึงต้องหยุดพักไป 

• จดักิจกรรมเพิม่พลงัใจ คลายความเครียด โดยส่งเสริมให้พนักงาน

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียดทั้งจาก 

การท�างานและจากสภาพแวดล้อมในปัจจบุนั ผ่านการท�าสมาธิและ

การท�าโยคะเพื่อสุขภาพ
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5. สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการท�างาน

บริษทัฯ จัดให้มคีณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม

ในการท�างาน เพื่อก�าหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล และด�าเนินกิจกรรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคล

ภายนอกทีเ่ข้ามาปฏิบติังานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกจิการ

ของบริษทัฯ กิจกรรมทีจ่ดัให้มข้ึีนในปี 2564 เช่น กจิกรรม 5ส การตรวจวัด

คณุภาพอากาศภายในส�านักงาน การฉดีสเปรย์ฆ่าเชือ้รา เชือ้แบคทเีรีย

และเช้ือไวรัสในอากาศภายในส�านักงาน การซ้อมอพยพหนไีฟ การสาธิต

ใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เป็นต้น

ทั้งน้ี ในปี 2564 เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส�าหรับพนักงานที่จ�าเป็นต้องปฏิบัติงาน 

ทีส่�านักงาน เพือ่ส่งมอบสนิค้าและบริการให้กบัลกูค้าและคูค้่าอย่างต่อเน่ือง

นั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับพนักงาน 

อาทิ 

• ตดิตัง้จดุคดักรองด้วยเคร่ืองตรวจวดัอณุหภูมิร่างกาย (Thermoscan) 

ทุกทางเข้าอาคารส�านักงาน 

• จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ 

• จดัให้พนักงานปฏิบตังิาน Work from Home เพือ่ลดการรวมตัวกัน

ของพนักงาน 

• เพิ่มความถี่ในท�าความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานในส�านักงาน 

• จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องอบ UV ฆ่าเชื้อเอกสาร ถุงมือยาง 

ฉากกัน้ส�าหรับพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีต้่องพบปะกบัลกูค้า เคร่ืองฟอกอากาศ

• จดัหาทีพ่กัใกล้ทีต่ัง้ของบริษัทฯ ให้กับพนกังานทีมี่ความจ�าเป็นต้อง

ปฏิบตังิานทีส่�านักงาน ทัง้นี ้เพือ่ลดความเสีย่งของพนักงานในการ

เดินทางไป-กลับระหว่างสถานที่ปฏิบัติงานและที่พักอาศัย 

• จดัให้มชุีดเวชภณัฑ์ (ยารักษาโรค เคร่ืองวัด O2 เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ 

หน้ากากอนามยั) ให้กับพนักงานทกุคนรวมไปถงึครอบครัวพนักงาน

ที่ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• มอบหน้ากากอนามยัเพือ่ป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา  (COVID-19) 

ให้กับพนักงานทุกคน  

ส�าหรับในปี 2564 บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายการเกดิอบุตัเิหต ุการเจบ็ป่วย

ทีเ่กดิข้ึนจากการท�างานเป็นศนูย์ โดยในปีทีผ่่านมา บริษัทฯ ไม่มรีายงาน

การเกิดอบุตัเิหต ุการเจบ็ป่วยในระดบัทีร้่ายแรงใดๆ เกดิข้ึนกบัพนักงาน 

6. การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม  

กิจกรรม BKI Scholarship

บริษัทฯ ริเริ่มโครงการ BKI Scholarship มาตั้งแต่ปี 2560 โดยได้มอบ

ทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาแล้ว จ�านวน 45 คน รวมเป็นเงิน 

2,790,000 บาท โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมี

ความจ�าเป็นได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

ในสถาบนั ในสาขาวชิาด้านประกนัภยั สถติ ิและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ซึง่ทนุการศกึษาดงักล่าวเป็นการมอบทนุโดยไม่มข้ีอผกูมัดใดๆ นอกจาก

เป็นการสนับสนุนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับการศึกษาแล้ว 

ยังเป็นการจูงใจให้นิสิต นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาวิชาประกันภัย 

โดยหลงัจากส�าเร็จการศกึษาแล้วจะได้ออกมาเป็นบคุลากรคณุภาพและ

เป็นก�าลังส�าคัญให้แก่ธุรกิจประกันภัยต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 

5 ให้แก่นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาประกันภัย 

คณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2564  

ได้ด�าเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาทุน รุ่นที่ 3-5 จ�านวน 

30 ทนุ รวม 750,000 บาท และในปี 2565 ทางบริษทัฯ ยงัคงด�าเนินการ

ตามโครงการ BKI Scholarship อย่างต่อเนื่องต่อไป

กิจกรรม BKI Internship

ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา บริษทัฯ รับนิสติ นกัศกึษาเข้าฝึกงาน

โดยเฉลี่ยปีละ 20 คน จากหลากหลายสาขาวิชาและสถาบันการศึกษา 

ทั้งจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด เช่น 

สาขาวชิาด้านการประกนัภยั สาขาวชิาด้านการเงนิ การธนาคาร สาขา

วิชาด้านสถิติ สาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยบริษัทฯ 

ได้มอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้แก่นิสิต นักศึกษาฝึกงานทุกคนเพื่อเป็นการ 

ช่วยเหลือค่าครองชีพตลอดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงานด้วย และในการ 

ฝึกปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีแนวทางดูแลนิสิต นักศึกษาโดยจ�าลองชีวิต

การท�างานจริง เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้รับประสบการณ์ ได้ทดลอง

ท�างานที่ตนเองสนใจ และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมชีวิต 

ในการท�างานจริงด้วย

ในปี 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ช้ันปีที ่3 จากสถาบนัการศกึษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการนักศกึษาฝึกงาน 

ในภาคสหกิจศึกษาและภาคฤดูร้อน จ�านวน 11 คน เพื่อให้นักศึกษา 

ได้รับประสบการณ์ท�างานจริงกับองค์กรที่มีระบบการบริหารงาน 

ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ในวิชาชีพที่หลากหลาย 

การมอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่นิสิต นักศึกษา 

บริษทัฯ ได้จดัท�าประกันภัยอบุติัเหตุกลุม่ให้แก่นิสติ นักศึกษา ทีเ่ข้าร่วม

โครงการ BKI Internship และ BKI Scholarship ทุกคน เพื่อเช่ือมโยง

ความรู้สึกอุ่นใจจากการมีประกันภัยตลอดระยะเวลารับทุนการศึกษา

และฝึกงานกับบริษัทฯ นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ถึง

ความส�าคัญของการท�าประกันภัยในอนาคตด้วย 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มอบทนุประกันภัยอบุติัเหตุกลุม่ จ�านวน 200,000 บาท 

ต่อคน รวม 30 คน ให้แก่นิสิต นักศึกษาในโครงการ BKI Scholarship 

ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รับทนุของบริษทัฯ และมอบทนุประกนัภัยอบุตัเิหตุ

กลุ่ม จ�านวน 100,000 บาทต่อคน รวม 10 คน ให้แก่นิสิต นักศึกษา

ฝึกงานทุกคนตลอดระยะเวลาที่ฝึกปฏิบัติงานที่บริษัทฯ 
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การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษา 

ในเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นวิทยากร 

ให้ความรู้ในหัวข้อ “การเตรียมตัวส�าหรับการฝึกงาน” ให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรวิทยาการประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์

ในเดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมเป็นคณะ

กรรมการตัดสิน “การน�าเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาการประกันภัย 

ระดับปริญญาตรี (แบบโปสเตอร์) ประจ�าปี 2564” จัดโดย ภาควิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

โดยทั้งสองกิจกรรมข้างต้น บริษัทฯ ได้มอบค่าตอบแทนวิทยากร 

กลับคืนสู่มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาต่อไป

7. การมีส่วนร่วมกับคู่ค้าและลูกค้า

การเรียนรู้และพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเรียนรู้และพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ โดย

จัดอบรมให้กับธนาคารกรุงเทพ (BBL) และคู่ค้ารายอื่นๆ ผ่านการเรียน

การสอนทีห่ลากหลาย ได้แก่ รูปแบบ Virtual Classroom ผ่านโปรแกรม 

Microsoft Teams และโปรแกรม Zoom มีระบบ e-Learning (LMS) 

ในหลักสูตรขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย 

ครั้งที่ 1, 2 และ 3 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับนายหน้า ให้สามารถ

เข้ารับการอบรมเพื่อน�าความรู้ไปประกอบการยื่นขอรับหรือขอต่ออายุ

ใบอนุญาตกับ คปภ. ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัสตูรและวธีิการทีส่�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

ก�าหนด

การพัฒนาความรู้ด้านประกันภัยให้ตัวแทนและนายหน้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการสร้างความรู้ให้กับตัวแทนและ

นายหน้า ซึง่ถือเป็นตวักลางของบริษัทฯ ในการท�าหน้าทีส่ือ่สารความรู้

ด้านประกันภัยได้อย่างถูกต้องให้กับสังคมและชุมชน นับเป็นการดูแล

ผู้บริโภคด้วยการเอาใจใส่ในสินค้าและบริการอย่างมีจริยธรรม โดยมี

การจัดหลักสูตรตามก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 

ส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกันภยั (คปภ.) ได้แก่ หลกัสตูรขอรับและ

ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ 1, 2, 3 

และ 4 รวมทั้งการจัดหลักสูตรเพื่อเสริมความรู้ด้านประกันภัย เช่น 

หลักสูตรการวางแผนการเงินและการประกันภัย ส�าหรับบริการประกัน

วินาศภัย (Bancassurance Advance), หลักสูตร Booth Marketing 

และความรู้ประกนัภยัประเภทต่างๆ ทัง้น้ี บรษัิทฯได้มกีารก�าหนดดชันี

วัดผลความพงึพอใจในการจดัฝึกอบรมให้คูค้่า เพือ่วดัผลประสทิธภิาพ

ในการเรียนรู้ของผูเ้รียนด้วย ส�าหรับปี 2564 บริษทัฯ ได้จดัให้มกีารฝึกอบรม

ให้คูค้่า ทัง้หมด 19 หลักสตูร 91 รุ่น และก�าหนดเป้าหมายความพงึพอใจ

ของคู่ค้าที่มีต่อการจัดฝึกอบรมไว้ที่ร้อยละ 95 ทั้งน้ี ผลประเมินจริง 

อยูใ่นระดบัร้อยละ 98.45 จงึนับว่าการจดัอบรมในหลกัสตูรดงักล่าวเกดิ

ผลส�าเร็จเป็นอย่างดี

 

การจัดการสอนหลักสูตรสำาหรับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โดยจัดให้มี

หลักสูตรการขับข่ีปลอดภัย (Zero Accident) เพ่ือสนับสนุนให้ 

ผูเ้กีย่วข้องได้เรียนรู้ถงึแนวทางการขับขีร่ถอย่างปลอดภยั ได้ตระหนักถงึ

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ พร้อมทั้งกระตุ้น

ให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถน�าหลักการไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันเพื่อลด

การเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึน บริษัทฯ จัดการอบรมมาอย่างต่อเนื่อง 

เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองต่อความต้องการ

ของลกูค้า นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมกีารให้ความรู้เพิม่เติมเก่ียวกับผลติภัณฑ์

ประกันวินาศภยั เช่น โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ (การประกันภยัอาคาร)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ตระหนักดียิ่งถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 

โดยมุง่ปลกูฝังแนวคดิให้ผูบ้ริหารและพนักงานทกุคนเหน็คณุค่าของการ

เปน็จติอาสาที่มสีว่นช่วยเหลือและเปน็ประโยชน์ต่อสงัคม ดว้ยการร่วม

กิจกรรมต่างๆ ในทุกๆ ด้านอย่างสม�า่เสมอ ทั้งการดูแลผู้ด้อยโอกาส 

กลุ่มผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ โดยให้

ความร่วมมือพร้อมสนับสนุนการด�าเนินโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 

เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง ส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในสังคม 

บริษทัฯ ให้การสนับสนุนดแูลช่วยเหลอืผู้ป่วยโควิดและผู้ทีไ่ด้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ซึง่มผีูต้ดิเช้ือและผูเ้สยีชีวติจากการตดิเช้ือโควิด เพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนมาก 

รวมถงึผูป่้วยทีต้่องเข้าระบบการรักษาในสถานพยาบาลมมีากข้ึนทกุวนั 

ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆ เกือบทั่วประเทศขาดแคลนอุปกรณ ์

ทางการแพทย์ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อการรักษาผู้ป่วย 

ที่วิกฤต ซึ่งไม่เพียงแต่เคร่ืองช่วยหายใจเท่าน้ันที่ไม่เพียงพอ แต่ยังมี

อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม 

ซึ่งเปิดข้ึนเฉพาะกิจก็มีความต้องการเป็นอย่างมากเช่นกัน และ 

ไม่เพยีงเท่าน้ีบริษทัฯ ยงัได้มอบสิง่ของเคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็นอืน่ๆ ให้แก่ชุมชน

และหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อน 

ให้เขาเหล่านั้นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

• มอบเครือ่งช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด จ�านวน 10 แห่ง 

รวมจ�านวนเครือ่งช่วยหายใจ 28 เครือ่ง รวมมูลคา่ 5,900,000 บาท

• มอบเคร่ืองติดตามการท�างานของหวัใจให้แก่โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า 

จ�านวน 3 เครื่อง รวมมูลค่า 450,000 บาท
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• มอบชุด CAPR (Controlled Air Purifying Respirator) อุปกรณ์

ป้องกันระบบทางเดินหายใจชนิดส่งผ่านอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ 

โรงพยาบาลธัญบรีุ โรงพยาบาลตากสนิ และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล 

จ�านวน 9 ชุด รวมมูลค่า 522,000 บาท

• มอบเตียงส�าหรับผู้ป่วยให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร ส�าหรับใช ้

ในห้องผู้ป่วยในและผู้ป่วยโควิด จ�านวน 66 เตียง รวมมูลค่า 

1,305,090 บาท

• มอบชุด PPE (Personal Protective Equipment) ให้แก่กองทุน 

เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาเพือ่ส่งต่อชุมชนคลองเตย สถาบนั

การแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาติ อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เขตสาทร วดัสทุธวิรารามในโครงการพระไม่ทิง้โยม และอาสาสมคัร

บรรเทาสาธารณภยั รวมจ�านวน 3,200 ชุด รวมมลูค่า 590,000 บาท

• มอบเคร่ืองผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยาให้แก่โรงพยาบาล

ปากเกร็ด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาล

สนามบษุราคมั โรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ ศนูย์แรกรับ

และส่งต่ออาคารนิมิบุตร ศูนย์บริการสาธารณสุข ส�านักอนามัย 

กรุงเทพมหานคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เขตสาทร และกลุ่มเส้นด้าย รวมจ�านวน 120 เคร่ือง พร้อมสาย

ออกซิเจนเสียบจมูก 2,400 เส้น รวมมูลค่า 2,400,600 บาท 

• มอบรถเข็น Wheelchairs ให้แก่โรงพยาบาลสนามบุษราคัม 

จ�านวน 20 คัน รวมมูลค่า 150,000 บาท

• มอบเคร่ืองวัดออกซิเจนปลายน้ิวให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เขตสาทร และศนูย์บริการสาธารณสขุ ส�านักอนามยั กรุงเทพมหานคร 

อาสาสมคัรป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตสาทร จ�านวน 100 

เครื่อง รวมมูลค่า 75,000 บาท

• มอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ ตู้เย็น ไมโครเวฟ กระติกน�้าร้อน 

พร้อมของอปุโภคทีจ่�าเป็นอืน่ๆ ให้แก่ ศนูย์พกัคอยส�าหรับเดก็ป่วย

โควิด-19 (เกียกกาย)

• มอบถุงซิปส�าหรับบรรจุศพผู ้ เสียชีวิตให ้แก ่วัดสุทธิวราราม 

ในโครงการพระไม่ทิ้งโยม จ�านวน 150 ใบ รวมมูลค่า 33,900 บาท

• มอบเครือ่งอปุโภคบริโภคทีจ่�าเป็นอืน่ๆ เช่น น�า้ดืม่ ข้าวสาร อาหารแห้ง 

ผ้าห่ม  และอปุกรณ์เคร่ืองใช้ทีจ่�าเป็น ฯลฯ ให้แก่สถานคุม้ครองคนไร้ทีพ่ึง่ 

หญิงธัญบรีุ สถานพยาบาลและชุมชนต่างๆ ทีไ่ด้รับความเดอืดร้อน 

และผลกระทบจากสถานการณ์โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• มอบเงนิบริจาคจ�านวน 100,000 บาท และชุดเวชภัณฑ์ส�าหรับดแูล

สุขภาพ จ�านวน 200 ชุด ประกอบด้วย เครื่องวัดระดับออกซิเจน 

ปรอทวัดไข้ หน้ากากอนามัย ฟ้าทะลายโจร ยาพาราเซตามอล 

และยาละลายเสมหะ ให้แก่ วดัพระบาทน�า้พซุึง่ได้จดัตัง้โรงพยาบาล

สนามธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�า้พุ จังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาผู้ป่วย 

ที่ติดเชื้อโควิด

• มอบผ้าห่มรองนอนส�าหรับผู้ป่วยโควิดให้แก่วัดดอยธรรมเจดีย ์

เพือ่น�าไปมอบให้โรงพยาบาลสกลนครและชาวบ้าน จ�านวน 1,000 ผนื 

มูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

• ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เพื่อช่วยเหลือเด็กเล็ก 

จ�านวน 100,000 บาท

• ร่วมบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิเมอร์ซี่ คลองเตย เพื่อช่วยเหลือเด็ก 

ผู้ยากไร้ จ�านวน 50,000 บาท

• มอบชดุเวชภณัฑ์ส�าหรับดแูลสขุภาพให้แก่องค์กรต่างๆ ทีช่่วยเหลอื

ผู้ป่วยโควิด ได้แก่ กลุ่มเส้นด้าย จ�านวน 200 ชุด อมรินทร์ทีวี 

จ�านวน 200 ชุด วัดสุทธิวรารามในโครงการพระไม่ทิ้งโยม จ�านวน 

100 ชุด รวมทัง้สิน้ 500 ชุด รวมทัง้ยงัมอบให้แก่พนักงานของบริษทัฯ 

และครอบครัวที่ป่วยจากการติดเช้ือโควิดและพักรักษาตัวแบบ 

Home Isolation อีกด้วย  

• ร่วมสนับสนุนส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มอบเงินจ�านวน 1,000,000 บาท 

เพื่อสมทบทุนในโครงการ ประกันภัยรวมใจ มอบวัคซีนต้านโควิด

สู่ประชาชน ส�าหรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ให้แก่ประชาชนทั่วไปจ�านวน 10,000 ราย (20,000 โดส) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถ 

เข้าถึงวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

• บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนสมาคมประกันวินาศภัยไทย และขานรับ

นโยบายรัฐทีป่ระกาศให้การฉดีวคัซนีเป็นวาระแห่งชาต ิในโครงการ 

“ฉดีวัคซนีช่วยชาติ หมอพร้อมฉดี ประกนัวินาศภัยพร้อมดแูล” ด้วย

การมอบประกันภัยแพ้วัคซีนโควิด 2,000,000 สิทธิ์ เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจให้คนไทยฉีดวัคซีน โดยให้ความคุ้มครองภาวะโคม่า สูงสุด 

100,000 บาท พร้อมเพิม่เตมิพเิศษความคุม้ครองเงนิปลอบขวญัอกี 

10,000 บาท กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่น้อยว่า 7 วัน 

เพือ่สร้างความเช่ือมัน่และความอุน่ใจในการรับการฉดีวัคซนีป้องกัน

โรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึง่จะช่วยสร้างภูมคิุม้กนัหมู่ 

เพื่อลดจ�านวนผู ้ป่วยหนักและลดจ�านวนผู ้เสียชีวิตได้ โดยผู ้ที่

สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แก่ บุคคลสัญชาติไทยที่พ�านักอาศัย

อยูใ่นประเทศไทย อายต้ัุงแต่แรกเกิด จนถึง 100 ปี และไม่จ�ากัดอาชีพ

การด�าเนินกิจกรรมและร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อสังคม 
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้การสนับสนุนด้าน

การศกึษา  ด้านสาธารณสขุ  ด้านบรรเทาสาธารณภัย การพฒันาชุมชน

และสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ดังนี้

86



ด้านการศึกษา

สมทบทุนมูลนิธิต่างๆ ในพระบรมราชูปถัมภ์

• สนบัสนุนทนุในมลูนิธิอานันทมหดิล เป็นจ�านวนเงนิ 4,000,000 บาท 

เพือ่เป็นทนุการศกึษาส�าหรับนักเรียนผูมี้ความสามารถทางวชิาการ

ได้มโีอกาสไปศกึษาวทิยาการสาขาต่างๆ ในต่างประเทศจนถงึข้ันสงูสดุ 

เพือ่น�าความรู้กลบัมาท�าคณุประโยชน์พฒันาบ้านเมอืงให้ก้าวหน้าต่อไป

• สนับสนุนทุนในมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นจ�านวนเงิน 2,500,000 บาท 

เพือ่ด�าเนินงานตามโครงการพระราชด�าริช่วยเหลอืประชาชนในด้าน

ต่างๆ เช่น การศึกษา สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสังคม 

• สมทบทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่น เป็นจ�านวนเงิน 1,500,000 บาท 

เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 

โครงการทุนการศึกษากรุงเทพประกันภัย ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 28 

บริษทัฯ มอบทนุการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาให้แก่นักเรียนทีข่าดแคลน

ทุนทรัพย์เป็นประจ�าทุกปี ตั้งแต่ปี 2537 ถึงปัจุบัน โดยในปี 2564 

ได้มอบทุนการศึกษารุ่นที่ 28 จ�านวน 35 ทุน ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็น

ทุนให้เปล่าที่รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่จ�าเป็น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเน่ืองจนกว่า 

จะส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับ 

ทุนการศึกษาไปแล้ว รวมทัง้สิน้จ�านวน 735 ทนุ เป็นเงนิทนุการศกึษา 

ทัง้สิน้ 144,486,658 บาท 

มอบทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย

บริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนให้กับสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย เพื่อใช้

เป็นทนุการศกึษาให้แก่นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและระดบัปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่เรียนดีและมีความประพฤติดี แต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ จ�านวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท

มอบทนุสนับสนุนให้กบัสมาคมศษิย์เก่าบณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยัมหดิล

บริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัมหดิล เพือ่ใช้เป็นทนุการศกึษาให้แก่นักศกึษาแพทย์ จ�านวน 

5 ทุน ทุนละ 38,000 บาท รวมเป็นเงิน 190,000 บาท โดยทุนการศึกษา

ดังกล่าวเป็นทุนการศึกษาต่อเน่ืองให้แก่นักศึกษาตลอดระยะเวลาการ

ศึกษาในหลกัสตูรแพทยศาสตร์ 6 ปี และศึกษาในหลกัสตูรแพทย์เฉพาะทาง 

2 ปี รวมทั้งสิ้น 8 ปี ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการมอบทุนดังกล่าวมาตั้งแต่

ปี 2563 และจะยงัคงสนบัสนุนทนุการศกึษาดงักล่าวต่อไปอย่างต่อเน่ือง

มอบทนุสนับสนุนทนุการศกึษาให้กบัสมาคมศษิย์เก่าคณะวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บริษัทฯ มอบทุนสนับสนุนให้กับสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใช้ในการ

สนับสนุนกจิกรรมด้านการเรียนการสอนและกจิกรรมต่างๆ ทีส่นับสนุน

การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ�านวน 5 ทุน ทุนละ 

20,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท

ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าถึงโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล

บริษทัฯ มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพรินเตอร์ พร้อมอปุกรณ์การเรียน

การสอน และเครื่องเขียนต่างๆ รวมมูลค่า 142,250 บาท เพื่อส่งเสริม

การศกึษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนหลวงพฒันาบ้านขุนวาง ส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 อ�าเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับช้ันอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มี

จ�านวนนักเรียนเกอืบ 300 คน อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลและขาดแคลนอปุกรณ์

ที่จ�าเป็นต่อการศึกษา  

โครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย-

ระดับประถมศึกษา

บริษัทฯ จัดโครงการอาหารเช้าเสริมสร้างพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับ

ปฐมวัย-ระดับประถมศึกษา ในปี 2564 เป็นปีที่ 2 โดยสนับสนุน 

ค่าอาหารเช้า ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสงักัดส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�านวน 16 โรงเรียน รวมจ�านวนนักเรียน 

934 คน เป็นค่าอาหารเช้าหวัละ 10 บาท ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา รวมเป็น 

เงินทนุทัง้สิน้ 1,863,000 บาท โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้นักเรียน

ในพืน้ทีห่่างไกลได้รับประทานอาหารเช้าทีถ่กูหลกัโภชนาการทีด่ ีซึง่จะ

กระตุ้นให้เกิดสุขภาพแข็งแรง และพัฒนาการเรียนรู้ IQ อยู่ในเกณฑ์ดี
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โครงการนำ้าดื่มสะอาดเพื่อน้อง

บริษัทฯ ติดตั้งเคร่ืองกรองน�้าสะอาดพร้อมตู้น�้าดื่ม และชุดบ�าบัดน�้า 

ให้แก่โรงเรียนทีห่่างไกลในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงัหวดัสกลนคร จ�านวน 

4 แห่ง เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพน�้าที่จากเดิมโรงเรียนใช้น�้าบาดาล

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ร่วมกับส�านักงานเขตสาทร ฝ่ายปกครองและ

ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย ศูนย์ อปพร.เขตสาทร มูลนิธิพุทธรังษี จัดโครงการ 

ปันทวีปิติ เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 

ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา 

รถจักรยาน เคร่ืองอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จ�าเป็นให้แก่นักเรียน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 

มีจ�านวนนักเรียนกว่า 100 คน 

ด้านการพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน

บริษทัฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพหตัถกรรมชาวบ้าน จงัหวดัมกุดาหาร 

และจงัหวัดสกลนคร ตัง้แต่ปี 2538 จนถงึปัจจบุนั โดยฝึกอบรมชาวบ้าน

ท�างานสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก สานเสื่อกก ผ้าขาวม้าทอมือ 

สีธรรมชาติ พร้อมจัดหาผู้เช่ียวชาญในการสอนและพัฒนาวิธีการผลิต 

จดัหาวตัถดุบิ และท�าตลาดรองรับสนิค้า เพือ่ส่งเสริมให้ชาวบ้านในพืน้ที่

มีอาชีพเสริม ท�าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน อันน�าไปสู่การมีชีวิตความเป็นอยู ่

ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

ด้านสาธารณสุข

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการที่ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีร่างกายและ

จิตใจที่เข้มแข็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ จะสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่าง

มคีวามสขุซึง่น�าไปสูค่ณุภาพทีด่ ีดงัน้ัน บริษัทฯ จงึให้การสนับสนุนด้าน

การแพทย์ทีจ่�าเป็นต่อการรักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลทีข่าดแคลนและ

มคีวามต้องการเพือ่การดแูลคณุภาพชีวติของผูด้้อยโอกาสให้ดยีิง่ข้ึน ได้แก่

มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 

บริษัทฯ มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ชุดอุปกรณ์และเคร่ืองมือผ่าตัด

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ มูลค่ากว่า 920,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาล

อุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อรองรับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ส�าหรับผูป่้วยทีข่าดแคลนทนุทรัพย์และไม่มีหลกัประกนัสขุภาพ ซึง่ช่วย

ลดความสูญเสียต่อชีวิตได้ 

ด้านบรรเทาสาธารณภัย

นอกจากบริษทัฯ จะให้ความส�าคญัในเร่ืองความปลอดภยัของพนกังาน 

โดยได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สภาพแวดล้อมในการท�างานแล้ว บริษัทฯ ยงัเหน็ความส�าคญั ของการให้

ความรู้ในเร่ืองความปลอดภัย การป้องกนัภัย และการให้ความช่วยเหลือ

ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุบัติภัยต่างๆ ได้แก่

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

บริษัทฯ มอบถุงยังชีพซึ่งบรรจุข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของเคร่ืองใช้ 

ทีจ่�าเป็นต่างๆ และน�า้ดืม่บรรจขุวดให้แก่ผูป้ระสบอทุกภยัในพืน้ทีภ่าคกลาง 

ได้แก่ บ้านพรหมทิน อ�าเภอโคกส�าโรง และบ้านกล้วย อ�าเภอบ้านหมี่ 

จังหวัดลพบุรี บ้านดอนทอง อ�าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชุมชนหมู่บ้านวัดเจดีย์ทอง อ�าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และ 

ต�าบลพระงาม อ�าเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี รวมจ�านวนถุงยังชีพ 

กว่า 1,700 ชุด และน�้าดื่ม 13,800 ขวด

ทั้งน้ี จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดข้ึนในหลายพื้นที่ ท�าให้ลูกค้าของ 

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อน บริษัทฯ จึงได้เตรียม 

ความช่วยเหลอืโดยการจดัหาพืน้ทีจ่อดรถอย่างปลอดภยั ลกูค้าสามารถ

แจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ได้ที่สายด่วน 

โทรศัพท์ 1620 และเคลมสินไหมทดแทนทั่วไป โทรศัพท์ 0 2285 8417 

ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมสนับสนุนการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา 

และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติอันทรงคุณค่าให้คงอยู ่สืบไป 

ได้แก่ 

ร่วมทำาบุญทอดกฐินสามัคคี

บริษทัฯ ร่วมกบัมลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั และมลูนิธิชัย-นุชนารถ โสภณพนิช 

ร่วมมอบเงินท�าบญุทอดกฐนิสามคัค ีประจ�าปี 2564 เพือ่โรงพยาบาลสนาม

ธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วย

ที่ติดเช้ือโควิด จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 475,263 บาท พร้อมมอบน�้าดื่ม 

จ�านวน 2,400 ขวด ด้วยบริษัทฯ ให้ความส�าคญักับการส่งเสริมคุณภาพชีวติ

ที่ดีในทุกๆ ด้านของคนในสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านศาสนา

และสาธารณสุข 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ 

จะจดัข้ึนอย่างต่อเนือ่ง โดยมุง่หวังให้เกดิการพฒันาคณุภาพชีวติเพือ่ให้

คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข พร้อมกับการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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1. นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษทัฯ ตระหนักและเลง็เหน็ถงึความส�าคญัเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อม

เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานภายใต้ระบบบริหารจัดการ

จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและชุมชน บริษัทฯ 

จึงได้ก�าหนด “นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารส�านักงาน” 

โดยระบุแนวปฏิบัติในการด�าเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้

สอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้อง 

ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งด้านน�้า ขยะ ของเสีย และ

มลพิษ เพื่อก�าหนดมาตรการจัดการ รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้

พนักงานมีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี 

สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokinsurance.

com/company/csr  

ส�าหรับด้านพลังงาน บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านพลังงาน 

ให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื จงึได้ก�าหนด “นโยบายการจดัการ

พลังงาน” แยกออกมาอีกฉบับหน่ึง โดยระบุให้การอนุรักษ์พลังงาน 

เป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย

และข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้อง ปรับปรุงประสทิธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังาน

อย่างต่อเน่ือง ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานจัดการพลังงาน 

รวมถึงสือ่สารให้พนักงานเข้าใจและปฏิบตัไิด้อย่างถกูต้อง ทัง้น้ี สามารถ

เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bangkokinsurance.com/

company/csr นอกจากน้ีบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รับผดิชอบ

เพื่อจัดการและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร

การใช้พลังงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพและยัง่ยนื จึงได้ก�าหนดนโยบายการจดัการพลงังาน เพือ่ใช้

เป็นแนวทางในการจัดการด้านพลังงานและจัดกิจกรรมลดการใช้

พลงังานให้สอดคล้องกบันโยบายกระทรวงพลงังาน ปี 2555 โดยมุง่เน้น

ทีจ่ะบ�ารุงรักษาเคร่ืองจกัรให้ท�างานได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ เพือ่เป็น 

การประหยัดพลังงานและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาตรวจสอบควบคุม

การใช้พลังงาน 

ในปี 2564 บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 5 

เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563 โดยมีโครงการเปล่ียนระบบ

ปรับอากาศในช้ัน 1-11 และโครงการซ่อมแซมอปุกรณ์ Heat Exchanger 

ในระบบระบายอากาศ เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน นอกจากน้ี 

บริษทัฯ ยงัศกึษาโครงการ Overhaul Chiller ของระบบปรับอากาศพืน้ที่

ชั้น 1-22 เพื่อท�าให้เครื่องจักรสามารถท�างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

และลดการใช้พลังงานลงอีก โดยในปี 2565 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะ

ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับการใช้ไฟฟ้าปี 2564 

การบริหารจัดการน�้า

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารจดัการน�า้และคุณภาพน�า้ 

เพือ่ไม่ให้การปล่อยน�า้ทิง้ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมภายนอก 

โดยการน�าเทคโนโลยีโอโซนรักษาคุณภาพน�้ามาใช้เพื่อควบคุมปริมาณ 

การใช้และรักษาคณุภาพน�า้ให้มคีวามเหมาะสม รวมถงึควบคมุคุณภาพ

น�า้เสยีให้สอดคล้องกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

เร่ือง ก�าหนดมาตรฐานควบคมุ การระบายน�า้ทิง้จากอาคารบางประเภท

และบางขนาด ที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

ในปี 2564 บริษทัฯ ก�าหนดเป้าหมายการใช้ปริมาณการใช้น�า้ประปาลง

ร้อยละ 1 เมือ่เทยีบจากปริมาณการใช้น�า้ประปาปี 2563 โดยมโีครงการ

เพิ่มอุปกรณ์ช่วยท�าความสะอาดเป็นเคร่ืองฉีดน�้าแรงดันสูง เพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพในการท�าความสะอาด และลดระยะเวลาในการด�าเนินการ

ส่งผลให้ปริมาณการใช้น�้าประปาลดลง และโครงการลดความถ่ีการ

ท�าความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร จากเดิมความถี่การท�าความสะอาด

เป็นทกุสปัดาห์เปลีย่นเป็นสปัดาห์เว้นสปัดาห์ ท�าให้ปริมาณการใช้น�า้ประปา

ลดลง นอกจากน้ีมกีารงดท�าความสะอาดบ่อพกัน�า้ช้ันใต้ดนิจ�านวน 1 บ่อ 

เนื่องจากในปี 2563 ได้มีโครงการปรับปรุงกันซึมภายในบ่อพักน�้า

ส�าหรับในปี 2565 บริษทัฯ ตัง้เป้าหมายการลดปริมาณการใช้น�า้ประปา

ลงร้อยละ1 เมื่อเทียบจากปริมาณการใช้น�้าประปาปี 2564 รวมถึง

ก�าหนดเป้าหมายการควบคมุน�า้ไม่ให้มเีหตกุารณ์การสญูเสยีน�า้ หรือการ

สญูเสยีน�า้เป็นศูนย์ 

การบริหารจัดการของเสีย

บริษทัฯ ตระหนักถึงความส�าคญัของการบริหารจดัการของเสีย จงึได้น�า

หลักการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 

มาเพื่อเป็นเคร่ืองมือสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจัดให้ม ี

กิจกรรมรณรงค์ 5ส อย่างต่อเน่ือง รวมถึงเสริมสร้างสุขลักษณะและ 

การใช้ทรัพยากรส�านักงานให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

เพื่อลดปริมาณขยะจากส�านักงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อมลภาวะและ

บรรยากาศในสถานที่ท�างาน

ส�าหรับในปี 2565 บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการศึกษาโครงการต่างๆ 

และจัดเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและก�าหนดเป้าหมายในอนาคต 

รายละเอียดโครงการมีดังต่อไปนี้
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1. โครงการแยกขยะภายในส�านักงานและพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร

กรุงเทพประกันภัย (ส�านักงานใหญ่) โดยด�าเนินการคัดแยกขยะ

ทัว่ไปและขยะรีไซเคลิ เพือ่ทีจ่ะสามารถน�าขยะหรือวสัดทุีย่งัสามารถ

ใช้งานได้น�ากลบัไปใช้งานใหม่ (Reuse) และ/หรือ ขายวสัดรีุไซเคิล

ให้แก่ผู้รับซื้อต่อไป

2. โครงการแยกขยะพลาสติกเพื่อแปลงเปลี่ยนเป็นน�้ามัน โครงการน้ี

จะร่วมกบับริษทั คอร์สแอร์ กรุ๊ป อนิเตอร์เนช่ันแนล (Corsair Group 

International) ซึ่งเป็นกลุ ่มบริษัทที่พัฒนาโซลูชันธุรกิจด้าน 

สิง่แวดล้อม โดยการน�าขยะพลาสตกิใช้คร้ังเดยีวทิง้ไปผ่านกระบวนการ 

รีไซเคิล และใช้ความร้อนแทนการเผาหรือฝังกลบ เพื่อเปลี่ยนเป็น

น�า้มนัชีวภาพข้ันสงู (Advanced Bio-oil) ทีส่ามารถน�าไปใช้ทดแทน

น�้ามันเช้ือเพลิงของเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรม และยังสามารถ

หมุนเวียนกลับไปใช้ในกระบวนการหลอมพลาสติกอีกคร้ัง อีกทั้ง

อยู่ระหว่างวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเป็นน�้ามันเช้ือเพลิงที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล น�้ามันอากาศยาน 

หรือเช้ือเพลิงส�าหรับการผลิตไฟฟ้า วัตถุประสงค์เพื่อช่วยลด

ปริมาณขยะ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. โครงการ SCGP Recycle วตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกดิการใช้ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการมีส่วนร่วมให้พนักงานรู้จักคัดแยกขยะ

อย่างถูกวิธี เพื่อลดปริมาณขยะที่ออกไปสู่หลุมฝังกลบให้น้อยที่สุด 

และสามารถน�ากลบัมาใช้หมุนเวียนและใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เกิดเป็น 

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการน�ากระดาษเก่า

ไปแลกกระดาษใหม่กับบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

เพือ่จะน�าไปเข้าสูก่ระบวนการรีไซเคลิทีถู่กวธีิและเกดิประสทิธภิาพ 

ท�าให้สามารถลดปริมาณขยะและปริมาณก๊าซเรือนกระจกลงได ้

ซึง่กจิกรรมน้ีจะมกีารประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานทราบแนวทางปฏบิตัิ 

สถานทีรั่บกระดาษรีไซเคลิ และรอบเวลาในการรับกระดาษรีไซเคลิ

การจัดการมลพิษอากาศ

บริษทัฯ ค�านึงถึงผลกระทบจากมลพษิทางอากาศทีอ่าจส่งผลกระทบต่อ

พนักงาน ผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ส�านักงาน รวมถึงชุมชมและ

สภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยบริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนงานตรวจวัด 

คุณภาพอากาศเป็นประจ�าทุกปี และเลือกใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่ 

เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม เพือ่ควบคมุคณุภาพอากาศภายในพืน้ทีส่�านักงาน 

ให้มีสภาวะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส�าหรับในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนงานบริหาร

จัดการมลพิษอากาศและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและก�าหนด

เป้าหมายในอนาคต 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการด�าเนินธุรกิจ เป็นประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมทีบ่ริษทัฯ ให้ความส�าคัญ

และมุ่งมั่นที่จะป้องกันและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งปัจจุบัน 

บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการศกึษาและรวบรวมข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อก�าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการด�าเนินงานจัดท�ารายงาน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: 

CFO) เพือ่ข้ึนทะเบยีนเป็นองค์กรคาร์บอนต�า่กบัองค์การบริหารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยบริษัทฯ จะเริ่มด�าเนินการในปี 2565 

2. ผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักและเห็นความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม จึงส่งเสริมให้

พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถึงสือ่สารให้ความรู้และ

สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากร จึงได้ด�าเนินการตาม 

แนวปฏบิติัในการจดัการสิง่แวดล้อมเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 

โดยผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

การใช้พลังงาน

บริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะท�างานด้านการจดัการพลังงาน ด�าเนินการ

และประสานงานการท�างานตามนโยบายให้บรรลุผลส�าเร็จ โดย 

คณะท�างานฯ ได้รณรงค์ให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม ได้เผยแพร่ข่าวสารและความรู้

ต่างๆ ให้พนักงานทราบอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างยั่งยืน ดังนี้

1. โครงการเปลีย่นระบบปรับอากาศ ช้ัน 1-11 โดยด�าเนินการแล้วเสร็จ

เดอืนตลุาคม 2564 และจากการด�าเนินการตามโครงการฯ ดงักล่าว 

จะเห็นได้ว่า 

 • เดอืนพฤศจกิายน 2564 บริษทัฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า  

 ในพื้นที่ชั้น 1-11 ลงได้ร้อยละ 13.70 เมื่อเทียบกับปริมาณการ 

 ใช้ไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน 2563  

 • เดือนธันวาคม 2564 บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

 ในพื้นที่ชั้น 1-11 ลงได้ร้อยละ 4.14 เมื่อเทียบกับปริมาณการ 

 ใช้ไฟฟ้าเดือนธันวาคม 2563

ตารางแสดงปริมาณการใช้ ไฟฟ้าต่อเดือนในส่วนของ

ส�านักงานใหญ่ ชั้น 2-11 ของปี 2563-2564

เดือน ปี 2563 ปี 2564
เปรียบเทียบ

%

มกราคม 62,760 48,800     22.24

กุมภาพันธ์ 48,520 45,880      5.44

มีนาคม 54,160 58,560      8.12

เมษายน 48,480 50,120      3.38

พฤษภาคม 48,680 46,560      4.35

มิถุนายน 53,600 52,040      2.91

กรกฎาคม 51,680 47,200      8.67

สิงหาคม 50,640 44,520     12.09

กันยายน 51,160 43,080     15.79

ตุลาคม 50,640 41,360     18.33

พฤศจิกายน 52,280 45,120     13.70

ธันวาคม 50,520 48,430      4.14
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หมายเหตุ: เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) ในปี 2564 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานท�างานที่บ้าน หรือ 

Work from Home มากข้ึน ส่งผลให้สดัส่วนของปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าลดลง 

เมื่อเทียบกับปี 2563

การบริหารจัดการน�้า

ในด้านการบรหิารจดัการเร่ืองน�า้และคุณภาพน�า้ บริษทัฯ ได้น�าเทคโนโลยี

โอโซนรักษาคุณภาพน�้ามาใช้ในการกักเก็บ และเพิ่มคุณภาพน�้าดื่ม 

โดยตดิต้ัง เคร่ืองกรองน�า้ดืม่อย่างเพยีงพอ และมีการบ�ารุงรักษาเปลีย่น

อปุกรณ์การกรองอย่างสม�า่เสมอ พร้อมตรวจสอบคณุภาพน�า้อปุโภคบริโภค 

ตามมาตรฐานการประปานครหลวงตามรอบการตรวจอย่างเคร่งครัด 

และมโีครงการ/แนวทางเพือ่เป็นการลดปริมาณการใช้น�า้ประปา รวมถงึ

ตรวจสอบปริมาณการใช้น�้าเป็นประจ�าวันเพื่อควบคุมปริมาณการใช้ 

ทรัพยากรน�้าให้เหมาะสมและไม่สูญเปล่า

ในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินการตามโครงการต่างๆ เพื่อลดปริมาณ 

การใช้น�้าประปา ดังนี้

1. โครงการเพิม่อปุกรณ์ช่วยท�าความสะอาดเป็นเคร่ืองฉดีน�า้แรงดนัสงู 

และโครงการลดความถี่การท�าความสะอาดพื้นที่รอบอาคาร โดย

สามารถลดปริมาณการใช้น�า้ประปาได้ประมาณ 380 ลกูบาศก์เมตร

ต่อปี
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6,000,000.00

5,000,000.00
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3,000,000.00

2,000,000.00
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0.00
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5,731,400
5,513,609

5,107,364

ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของอาคารกรุงเทพประกันภัย (ส�านักงานใหญ่) 
ปี 2562-2564 

(หน่วย : กิโลวัตต์ชั่วโมง)

เน่ืองจากอาคารกรุงเทพประกนัภยัจดัอยูใ่นอาคารประเภท ก. ตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก�าหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ซึ่งต้อง

ควบคุมคุณภาพของน�้าเสียก่อนมีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงได้ควบคุมและติดตามให้น�้าเสียที่มีการส่งออกสู่สาธารณะ 

มีคุณภาพและอยู่ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ส�าหรับรายละเอียดการควบคุม

เบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

1. ตักขยะบริเวณตะแกรงดักขยะ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

2. ตรวจสอบตะกอนจากบ่อเติมอากาศ วันละ 1 ครั้ง

3. ตรวจสอบตะกอนในบ่อตกตะกอน หากลอยที่ผิวหน้าต้องตักทิ้ง 

สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

4. ตรวจสอบการท�างานของปั๊ม วาล์ว และปริมาณน�้าในบ่อให้อยู่ใน

สถานะปกติ วันละ 1 ครั้ง

5. เตมิจลิุนทรีย์เพือ่ช่วยย่อยไขมนั ลด BOD และกล่ินเหมน็ สปัดาห์ละ 

1 ครั้ง 

6. ตรวจสอบคุณภาพน�า้เสียโดยบริษัทขึ้นทะเบียน เดือนละ 1 ครั้ง

7. ส่งรายงานสรุปผลการท�างานของระบบบ�าบัดน�้าเสีย (ทส.2) ให้ 

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส�านักงานเขตสาทรใต้ ทุกเดือน

ปรมิาณการใช้น�า้ประปาของอาคารกรงุเทพประกันภัย (ส�านกังานใหญ่) 
ปี 2562-2564

(หน่วย : ลูกบาศก์เมตร)
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2. การงดท�าความสะอาดบ่อพกัน�า้ช้ันใต้ดนิจ�านวน 1 บ่อ โดยสามารถ

ลดปริมาณการใช้น�า้ประปาได้ประมาณ 130 ลกูบาศก์เมตรต่อปี

ในปี 2564 อาคารส�านักงานใหญ่มปีริมาณการใช้น�า้ประปาทัง้สิน้ 46,631 

ลูกบาศก์เมตร โดยมีสัดส่วนการใช้น�้าประปาลดลงประมาณร้อยละ 

28.77 เมือ่เทยีบกบัปริมาณการใช้น�า้ประปา ปี 2563 ซึง่ถือว่าดกีว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้ แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�าให้บริษทัในอาคารส�านักงานใหญ่มนีโยบาย

ให้พนักงานท�างานที่บ้าน หรือ Work from Home มากข้ึน ส่งผลให้

ปริมาณการใช้น�้าประปาในอาคารส�านักงานใหญ่ลดลง

2. โครงการซ่อมแซมอปุกรณ์ Heat Exchanger ในระบบระบายอากาศ 

ของอาคารส�านกังานใหญ่ เพือ่ลดอณุหภูมิภายนอกก่อนเข้าอาคาร 

ลงได้ 2-3 องศา และลดภาระการท�างานของระบบปรับอากาศ 

ซึง่โครงการฯ ดงักล่าวท�าให้สามารถประหยดัพลงังานลงได้

จากการทีบ่ริษทัฯ ได้ด�าเนินการตามโครงการทีก่ล่าวมาข้างต้นน้ัน ในปี 

2564 บริษัทฯ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าของอาคารส�านักงานใหญ่ จ�านวน 

5,107,364 กิโลวัตต์ช่ัวโมง หรือคิดเป็นสัดส่วนลดลงประมาณร้อยละ 

7.37 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563 ซึ่งถือว่าดีกว่าเป้าหมาย

ที่ก�าหนดไว้

91



การบริหารจัดการของเสีย

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ด�าเนินการให้พนักงานทกุคนมส่ีวนร่วม

ในการปฏิบัติตามหลักการ 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 

และสร้างนิสัย) โดยผลการด�าเนินงาน มีดังนี้

1. จดักจิกรรมสะสางกระดาษ หรือเอกสารทีไ่ม่ใช้แล้ว เพือ่ช่ังน�า้หนัก

กระดาษ

2. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงแนวทางในการจัดการขยะ 

ดังต่อไปนี้

 2.1 การลดปริมาณการใช้กระดาษภายในบริษัทฯ โดยก�าหนด 

จดุรวบรวมกระดาษทีใ่ช้แล้ว 1 หน้า ไว้ภายในพืน้ทีส่่วนกลาง 

ของแต่ละหน่วยงาน เพือ่น�าไปใช้งานหน้าที ่2 และการลดปริมาณ

การพมิพ์เอกสาร ด้วยการจัดส่งทางออนไลน์และเก็บข้อมูลใน 

One Drive รวมถงึการตอบแบบประเมนิกจิกรรมต่างๆ ให้สามารถ

  จัดท�าผ่านออนไลน์หรือ QR Code โดยในปี 2564 บริษัทฯ 

สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ จ�านวน 3,477 รีม 

เมื่อเทียบกับปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 13.15

ผลการตรวจสอบน�้าเสียของอาคารกรุงเทพประกันภัย (ส�านักงานใหญ่) มีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ
ค่าความ

เป็นกรดด่าง 
(pH)

ค่าบีโอดี 
(BOD)

ค่าสาร
แขวนลอย 

(SS)

ค่าซัลไฟต์ 
(Sulfite)

ค่าสาร 
ที่ละลายได้ 

(TDS)

ค่าตะกอน
หนัก

ค่านำ้ามัน
และไขมัน

ค่าทีเคเอ็น 
(TKN)

ค่ามาตรฐาน 5-9 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 1 ไม่เกิน 500 ไม่เกิน 0.5 ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 35

ค่าตรวจสอบ 6.9** 8.9 10 ต�่ากว่า 0.3 480 ต�่ากว่า 0.5 ต�่ากว่า 3 6.30

หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

* อ้างอิงผลการตรวจสอบของเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564

** พบว่าค่าการตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของเดือนพฤษภาคม 2564 มีค่าเท่ากับ 3.4 ซึ่งต�่ากว่ามาตรฐาน โดยบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบและด�าเนินการแก้ไข 

 ให้ค่าตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

ปรมิาณการใช้กระดาษของอาคารกรุงเทพประกันภยั (ส�านกังานใหญ่) 

ปี 2562-2564 
(หน่วย : รีม)
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22,959

 2.2 การจัดการขยะอันตราย เช่น ปากกาเคมี น�้ายาลบค�าผิด 

ขวดน�้ายาท�าความสะอาด หลอดไฟเก่า ถ่านรีโมทคอนโทรล 

เป็นต้น รวมถึงอันตรายจากสารพิษที่อาจเข้าสู่ร่างกายได ้

โดยบริษทัฯ จะเร่ิมจดัเกบ็ข้อมลูในปี 2565 เพือ่ก�าหนดเป้าหมาย

ในปีถัดไป
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การจัดการมลพิษอากาศ

บริษัทฯ มีการควบคุมคุณอากาศภายในพื้นที่ส�านักงาน โดยได้ท�าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในส�านักงานเป็นประจ�าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า

สภาพอากาศภายในส�านักงานอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก�าหนด ทั้งนี้เพื่อสามารถป้องกันและแก้ไข

กรณีมีความเสี่ยงเกิดขึ้น นอกจากน้ียังได้ท�าการเลือกใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ือง 

Multifunction ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ และฉีดยาฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในอากาศเป็นประจ�า เป็นต้น

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศในส�านักงานของอาคารกรุงเทพประกันภัย (ส�านักงานใหญ่) ปี 2564

รายการตรวจวัด
สารระเหยไฮโดรเจน

และคาร์บอน
คาร์บอนไดออกไซด์ ปริมาณฝุ่น

เปรียบเทียบ 
มาตรฐาน

มาตรฐานการตรวจวัด 100 มก./ลบ.ม. 9,000 มก./ลบ.ม. 15 มก./ลบ.ม.

พื้นที่

ตรวจวัด

ชั้น 2 1.156 662.25 0.302 ผ่าน

ชั้น 3 1.410 870.50 0.482 ผ่าน

ชั้น 4 3.317 728.25 0.472 ผ่าน

ชั้น 5 1.247 552.25 0.420 ผ่าน

ชั้น 6 4.606 793.50 0.547 ผ่าน

ชั้น 7 0.357 847.33 0.550 ผ่าน

ชั้น 8 0.820 506.00 0.560 ผ่าน

ชั้น 9 2.840 771.25 0.615 ผ่าน

ชั้น 10 PB 1.925 610.50 0.467 ผ่าน

ชั้น 10 IT 2.030 606.00 0.430 ผ่าน

ชั้น 11 2.610 671.50 0.560 ผ่าน

ชั้น 9 BAS 11.671 1,107.00 0.796 ผ่าน

เคาน์เตอร์แลกบัตร 0.694 580.00 0.830 ผ่าน

นอกจากน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนับความรู้ให้กับ

พนักงาน ดังนี้

1. ฝึกอบรมพนักงานเกีย่วกบัการจดัการระบบคณุภาพอากาศ เพือ่ให้

คุณภาพอากาศในส�านักงานเป็นไปตามมาตรฐาน

2. จัดให้พนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การจัดการส�านักงาน 

สีเขียว (GREEN OFFICE)” ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจถึงการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

3. ประชาสมัพนัธ์ให้พนักงานทราบถงึแนวทางในการลดพษิทางอากาศ 

เช่น ลดการใช้รถส่วนตัว หยุดเผาในที่โล่งหรือหยุดเผาขยะ

การบริหารจัดการด้านการป้องกันเหตุ

นอกจากการจดัการด้านสิง่แวดล้อมแล้ว บริษัทฯ ยงัเหน็ความส�าคญัถงึ

ความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้ใช้บริการภายในอาคาร

เป็นส�าคัญ จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน 

ในทกุกิจกรรมภายใต้การดแูลของบริษทัฯ มีความปลอดภยัและถกูต้อง

ตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คอยก�ากับและดูแลกิจกรรมหรือการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. จัดท�าแผนการบ�ารุงรักษา/ตรวจสอบเครื่องจักรระบบไฟฟ้า ระบบ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง และระบบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุภายในอาคาร

2. จัดตั้งทีมกู้ภัยฉุกเฉิน (ERT) โดยผ่านการฝึกอบรมให้มีความพร้อม

ในการระงบัเหตุเบือ้งต้นและสามารถให้ความช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตไุด้

3. จดัอบรมหลกัสตูรความรู้ทางด้านการดบัเพลงิข้ันต้นให้แก่พนักงาน

ทั่วไป

4. จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

5. ตรวจสอบความปลอดภัยในอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารเป็นประจ�าทุกปี

6. ฝึกอบรมการป้องกันตนเองจากไฟไหม้

7. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับ Office Syndrome
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สาขาและส�านักงาน
กาญจนบุรี

591, 593 ถนนแสงชูโตใต้ ต�าบลปากแพรก 

อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 0 3451 7565  โทรสาร  0 3451 3391

กาญจนาภิเษก

9/30 หมู่ 8 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ 

เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์ 0 2865 3300  โทรสาร 0 2865 3311

ขอนแก่น

345 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0 4324 1090  โทรสาร 0 4324 1095

จันทบุรี

555/7-8 หมู่ 5 ถนนรักศักดิ์ชมูล ต�าบลท่าช้าง 

อ�าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000

โทรศัพท์ 0 3930 1412  โทรสาร 0 3930 1417

ฉะเชิงเทรา

665/7 ถนนศุขประยูร ต�าบลหน้าเมือง 

อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0 3898 1389  โทรสาร 0 3898 1397

ข้อมูลท่ัวไป

ชื่อบริษัท บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที ่ 0107536000625

เริ่มกิจการ ปี 2490

ประกอบธุรกิจหลักประเภท รับประกันวินาศภัย

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ตั้ง: สำานักงานใหญ่ อาคารกรุงเทพประกันภัย 

 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์ 0 2285 8888

 โทรสาร 0 2610 2100

 รับแจ้งอุบัติเหตุทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 1620

 www.bangkokinsurance.com

ชลบุรี

209/21-22 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต�าบลเสม็ด 

อ�าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0 3312 3545  โทรสาร 0 3312 3592

ชุมพร

168/1-2 หมู่ 5 ต�าบลวังไผ่ อ�าเภอเมืองชุมพร  

จังหวัดชุมพร 86000

โทรศัพท์ 0 7765 8734  โทรสาร 0 7765 8738

เชียงราย

124/9 หมู่ 4 ต�าบลริมกก อ�าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ 0 5371 7291  โทรสาร 0 5371 7295

เชียงใหม่

102 ถนนเชียงใหม่-ล�าปาง ต�าบลช้างเผือก 

อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ 0 5321 9182  โทรสาร 0 5322 3644

ตรัง

50/17-18 หมู่ 10 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต�าบลโคกหล่อ 

อ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 0 7558 2848  โทรสาร 0 7558 2847
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นครปฐม

176, 178 ถนนทรงพล ต�าบลล�าพยา อ�าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 0 3427 3055  โทรสาร 0 3427 3060

นครราชสีมา

22/6 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0 4424 5288  โทรสาร 0 4424 5500

นครศรีธรรมราช 

6/33-34 ซอยทวินโลตัส ถนนพัฒนาการคูขวาง ต�าบลในเมือง 

อ�าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0 7577 4636  โทรสาร 0 7577 4640

นครสวรรค์

49/52-53 หมู่ 5 ถนนไกรลาศ ต�าบลนครสวรรค์ตก 

อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 0 5688 2341  โทรสาร 0 5688 2347

พัทยา

131/27-28 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ต�าบลหนองปรือ 

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์ 0 3841 1213  โทรสาร 0 3842 5209

พิษณุโลก

362/19 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต�าบลอรัญญิก 

อ�าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ 0 5530 4291  โทรสาร 0 5530 4296

ภูเก็ต

101/9 หมู่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 โครงการบายพาส สแควร์ 

ต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ 0 7630 4055  โทรสาร 0 7630 4059

มุกดาหาร

81/6 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต�าบลศรีบุญเรือง  

อ�าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ 0 4261 4245  โทรสาร 0 4261 4249

แม่สอด

11/32-33 ถนนสายเอเซีย ต�าบลแม่สอด อ�าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก 63110

โทรศัพท์ 0 5553 6517  โทรสาร 0 5553 6521

ร้อยเอ็ด

295, 295/1 ถนนเทวาภิบาล ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 0 4351 2521  โทรสาร 0 4351 2530

ระยอง

313/6-7 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท (บายพาส 36) ต�าบลเชิงเนิน 

อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ 0 3891 5818  โทรสาร 0 3891 5808

รังสิต

52/18 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ต�าบลบางพูน 

อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ 0 2567 1121  โทรสาร 0 2567 2180

ราชบุรี

159/27-28 ถนนเพชรเกษม (สายเก่า) ต�าบลหน้าเมือง 

อ�าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 0 3232 8016  โทรสาร 0 3232 8017

ลาซาล

1043 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2745 8806 โทรสาร 0 2745 8817

ล�าปาง

235-237 ถนนไฮเวย์ล�าปาง-งาว ต�าบลสวนดอก 

อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง 52100

โทรศัพท์ 0 5402 0170  โทรสาร 0 5402 0175

สมุทรสาคร

199/1 หมู่ 3 ต�าบลนาดี อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 0 3417 1980  โทรสาร 0 3417 1984

สระบุรี

36/1 หมู่ 1 ต�าบลดาวเรือง อ�าเภอเมืองสระบุรี  

จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ 0 3671 3713  โทรสาร 0 3671 3718

สุพรรณบุรี

150/20-21 ถนนมาลัยแมน ต�าบลรั้วใหญ่  

อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0 3545 1811  โทรสาร 0 3545 1815
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สุราษฎร์ธานี

84/25 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์-พุนพิน ต�าบลมะขามเตี้ย 

อ�าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0 7727 3806  โทรสาร 0 7727 3805

สุรินทร์ 

369/1-2 หมู่ 16 ต�าบลสลักได อ�าเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ 32000

โทรศัพท์ 0 4455 8620  โทรสาร 0 4455 8662

 

หัวหิน

66/115-116 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหัวหิน อ�าเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110

โทรศัพท์ 0 3252 2090  โทรสาร 0 3252 2099

หาดใหญ่

830 ถนนเพชรเกษม ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ 

จังหวัดสงขลา 90110

โทรศัพท์ 0 7422 0961  โทรสาร 0 7423 2576

อยุธยา

138/5-6 หมู่ 3 ต�าบลไผ่ลิง อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3532 3191  โทรสาร 0 3532 3173

อรัญประเทศ

4-5 ถนนธนะวิถี ต�าบลอรัญประเทศ อ�าเภออรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว 27120

โทรศัพท์ 0 3723 2673  โทรสาร 0 3723 2822

อุดรธานี

154/6 หมู่ 2 ต�าบลนาดี อ�าเภอเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ 0 4293 1585  โทรสาร 0 4293 1610

อุตรดิตถ์

2/48-49 ถนนเจริญธรรม ต�าบลท่าอิฐ อ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5541 6560  โทรสาร 0 5541 6564

อุบลราชธานี

949/9 ถนนชยางกูร ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์ 0 4531 2081  โทรสาร 0 4531 2085

สาขาเฉพาะเพื่อบริการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
เกษตร-นวมินทร์

111/19 หมู่ 4 ซอยประเสริฐมนูกิจ 23 ถนนเกษตร-นวมินทร์ 

แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 0 2553 3171-3  โทรสาร 0 2553 3170

พัฒนาการ

148 ซอยพัฒนาการ 20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์ 0 2717 8600-3  โทรสาร 0 2717 8660

สามเสน

45/11 ถนนเศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

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

สาขาย่อย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

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

ต�าบลราชาเทวะ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0 2134 4038-9  โทรสาร 0 2134 3598

BKI Care Station 
จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้า 

เซ็นทรัล ขอนแก่น

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

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

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

เซ็นทรัล ชลบุรี

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

เซ็นทรัล เชียงราย

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

เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

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

เซ็นทรัล พระราม 2

โทรศัพท์ 0 2872 4060, 08 1373 8400 โทรสาร 0 2872 4060
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เซ็นทรัล พระราม 3

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

เซ็นทรัล พระราม 9 

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

เซ็นทรัล พิษณุโลก

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

เซ็นทรัล ภูเก็ต

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

เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

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

เซ็นทรัล รามอินทรา

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

เซ็นทรัล ลาดพร้าว

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

เซ็นทรัล เวสต์เกต

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

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี

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

เซ็นทรัล อุดรธานี

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

เซ็นทรัล อุบลราชธานี

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

เซ็นทรัลเวิลด์

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

เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

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

เดอะมอลล์ ท่าพระ

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

เดอะมอลล์ บางกะปิ

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

เดอะมอลล์ บางแค

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

พาราไดซ์ พาร์ค

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

ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

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

แฟชั่นไอส์แลนด์

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

เมกาบางนา

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

สีลมคอมเพล็กซ์

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

การประกันอัคคีภัย 

• การประกันอัคคีภัย 

• การประกันภัยสิทธิการเช่า 

• การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก   

• การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส�าหรับรายย่อย

 (ไมโครอินชัวรันส์) 

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
• การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล

• การประกันภัยตัวเรือ 

• การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง 

• การประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์

• การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงเรือพื้นบ้าน 

• การประกันภัยเพื่อกลุ่มชาวประมงภาคสมัครใจ (ไมโครอินชัวรันส์)    

การประกันภัยยานยนต์
• การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

• การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ 

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับบุคคล 

• การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

• การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

• การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพส่วนบุคคล

• การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่ม

• การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพแบบเฉพาะโรค

• การประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

• การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส�าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 

• การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 

• การประกันภัยการเดินทางส�าหรับนักเรียนหรือนักศึกษา

 ที่ไปศึกษาในต่างประเทศ

• การประกันภัยชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

• การประกนัภยัอบุตัเิหตุเดนิทางส�าหรับธุรกิจน�าเทีย่วและมัคคุเทศก์ 

• การประกันภัยอุบัติเหตุส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) 

• การประกันภัยโรคมะเร็ง

• การประกันภัยโรคมะเร็งพลัสอุบัติเหตุ

• การประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรค 

• การประกันภัยโรคติดต่อแบบระบุโรคแบบกลุ่ม 

• การประกันภัยพิทักษ์โรคร้ายแรง

• การประกันภัยสินเชื่อ แบบจ�านวนเงินเอาประกันภัยคงที่

• การประกันภัยสินเชื่อ แบบจ�านวนเงินเอาประกันภัยลดลง

• การประกันภัยผู้โดยสารเรือส�าหรับโดยสาร

• การประกันภัยรักษ์สุขภาพ ส�าหรับโครงการประกันภัยสุขภาพ

 ส่วนบุคคลส�าหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

 เพื่อพ�านักระยะยาว 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

• การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

• การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด

• การประกันภัยโจรกรรม

• การประกันภัยกระจก

• การประกันภัยส�าหรับเงิน

• การประกันภัยแผ่นป้ายโฆษณา

• การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองการก่อการร้าย

• การประกันภัยทรัพย์สินคุ้มครองภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

• การประกันภัยร้านทอง  

• การประกันภัยส�าหรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน 

 ของอุปกรณ์เครื่องใช้

• การประกันภัยเพื่อผู้ให้เช่าซื้อและผู้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับงานวิศวกรรม

• การประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญา 

• การประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร 

• การประกันภัยหม้อก�าเนิดไอน�้าและถังอัดความดัน 

• การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

• การประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง 

• การประกันภัยเครื่องจักร

การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย 

• การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

• การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง 

• การประกันภัยความรับผิดส�าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

• การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส�าหรับโรงพยาบาล 

• การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพส�าหรับสถาปนิกและวิศวกร 

• การประกันภัยความรับผิดของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

• การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจาก

 การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย

 การควบคุมน�า้มันเชื้อเพลิง

• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่อง

 ในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ

 ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบอาคาร 

• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

 จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย 

• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจากการขนส่ง

 วัตถุอันตรายทางบก 

• การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก

 ส�าหรับการท�าเหมืองแร่
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การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับภัยอื่นๆ 

• การประกันภัยความซื่อสัตย์

• การประกันภัยอิสรภาพ

• การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า

• การประกันภัยพร้อมสรรพส�าหรับเจ้าบ้าน

• การประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

• การประกันภัยมงคลสมรส

• การประกันภัยร้านค้า

• การประกันภัยผู้ค�า้ประกันเงินกู้

• การประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ 

• การประกันภัยส�าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

• การประกันภัยเครื่องบิน

• การประกันภัยส�าหรับผู้จัดงาน

• การประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของตัวเครื่องบินและอะไหล่ 

• การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มส�าหรับลูกเรือและผู้บริหารการบิน 

• การประกันภัยคุ้มครองผู้พักในหอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

• การประกันภัยเพื่อการใช้เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 

 ที่ใช้ในกิจการพิเศษประเภทเจ็ตสกีเพื่อเช่า  

• การประกันภัยส�าหรับผู้ขับขี่รถจักรยาน 

• การประกันภัยสวนทุเรียน 

• การประกันภัยทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ

• การประกันภัยไซเบอร์คุ้มครองบริษัท

• การประกันภัยไซเบอร์ส่วนบุคคล

• การประกันภัยไซเบอร์กลุ่ม

• การประกันภัยพืชเศรษฐกิจกัญชากัญชง (คุ้มครอง 180 วัน)

99



100



การก�ากับดูแลกิจการ
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบัิตกิารก�ากับดูแล 
 กิจการ
คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึง

ความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจงึได้ด�าเนนิการตามหลกัการ

ก�ากับดูแลที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยยึดหลัก 

ความโปร่งใส ถกูต้อง และเป็นธรรม เป็นปัจจยัส�าคญัในการเสริมสร้างองค์กร

ให้มีประสิทธิภาพ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ก่อให้เกิด

ผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงได้ก�าหนดนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์  

www.bangkokinsurance.com/company/policy เพือ่ให้คณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทกุคนมีความเข้าใจ ยดึมัน่และถอืปฏิบตัจินเป็น

วัฒนธรรมองค์กร อันจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบบริหาร

จัดการเป็นมาตรฐาน เป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทน 

และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเช่ือมั่นต่อ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน

ของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับคณะกรรมการบริษัทฯ  
คณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้น�าและผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทฯ 

มีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและ 

ผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความน่าเช่ือถือและความมั่นใจ 

ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ มีความ 

เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ ปฏิบติัหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั 

ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ บริษทัฯ ได้

ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ ก�าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

จ�านวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย   

• คณุสมบติัของกรรมการบริษทัฯ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อดูแล

รักษาผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสียและผู ้ถือหุ ้น จึงได้ก�าหนด

คณุสมบตัขิองกรรมการบริษัทฯ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

ให้มคีวามเหมาะสม รายละเอยีดปรากฏในหวัข้อ การสรรหาและแต่งต้ัง

กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

• การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ�านวน และองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร รายละเอียดปรากฏ

ในหัวข้อ การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 คร้ังต่อปี 

และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มได้ตามความจ�าเป็น โดยก�าหนด 

การประชุมไตรมาสละ 1 คร้ัง และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการทกุท่านพจิารณาล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม นอกจากนี้ ยังมีนโยบายให้กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัทเป็นผู้อ�านวยความสะดวก 

• วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังกลับเข้ามา

เป็นกรรมการใหม่ได้ และทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ อาจลงมติให้กรรมการ 

คนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

และมีหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกลั่นกรอง 

งานของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังน้ัน จึงได้ก�าหนดบทบาทหน้าที ่

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อย รายละเอยีดปรากฏในหวัข้อ 

โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

• การก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา รับผิดชอบก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่ง

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัฯ จะมเีฉพาะเบีย้ประชุมกรรมการ โดย

การก�าหนดค่าตอบแทนจะค�านึงถึงขอบเขตของบทบาท ความรับผดิชอบ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน และเปรียบเทยีบกบั

บริษทัจดทะเบยีนอืน่ทีอ่ยูใ่นธุรกจิประเภทเดยีวกนัหรือทีม่ผีลประกอบการ

ใกล้เคียงกัน ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติอีกคร้ังหน่ึง 

โดยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะ

จูงใจให้กรรมการและผู้บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย

และทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ ก�าหนด
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นอกจากน้ี คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ประเมิน 

ผลงานผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นประจ�าปี 

ทุกปี เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทีเ่กีย่วข้องในระบบการก�ากบัดแูลกจิการของบริษัทฯ 

ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเข้ารับการอบรม

ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบาย

ให้กรรมการใหม่ได้รับการปฐมนิเทศความรู้เก่ียวกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ โดยทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ  

มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจดัให้มกีารแนะน�าแนวทางการด�าเนินงาน 

ในภาพรวมของบริษทัฯ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ และการก�ากบัดแูล

กิจการของบริษัทฯ เพือ่ให้มีความเข้าใจและเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

ของกรรมการใหม่ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบให้กบักรรมการทีเ่ข้าใหม่ 

เช่น รายงานประจ�าปี นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณบริษทัฯ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทัฯ ก�าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อย 

ปีละ 1 คร้ัง ทั้งในรูปแบบของการประเมินผลคณะกรรมการบริษัทฯ 

แบบทั้งคณะ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของ 

คณะกรรมการบริษทัฯ การประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล เพือ่ใช้

ประเมนิผลตนเองในการปฏิบตัภิาระหน้าทีข่องการเป็นกรรมการบริษทัฯ 

และการประเมนิผลคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ใช้ประเมินผลการปฏบิติั 

หน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการธรรมาภิบาล/

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

• การก�ากับดูแลบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษทัฯ มกีารด�าเนินธุรกิจเฉพาะบริษทัร่วม จ�านวน 3 บริษทั คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการหรือผู ้บริหารเข้าร ่วมเป็นกรรมการ 

ในบริษัทร่วม หากเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือก และ

เสนอขออนุมัติจากประธานกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับกรรมการหรือ 

ผูบ้ริหารทีไ่ด้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบริษทัร่วม มีหน้าทีด่แูลรักษา

ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ 

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  

• สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิข้ันพื้นฐานของผู้ถือหุ้น 

ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในผลก�าไรและ

เงินปันผลของบริษทัฯ การเข้าร่วมประชุมเพือ่ใช้สทิธิออกเสยีงในทีป่ระชุม

ผู้ถือหุ้น การแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การร่วม

ตัดสินใจเร่ืองส�าคัญของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ

อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนและเพียงพอ การรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการ

ในการเข้าร่วมประชุมและข้อมลูทีเ่พยีงพอต่อการพจิารณาในแต่ละวาระ

ก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มโีอกาสซกัถามกรรมการทัง้ในทีป่ระชุม

และส่งค�าถามล่วงหน้า มีโอกาสเสนอวาระการประชุม และมีสิทธิ 

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น 

ได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ 

มหีุน้สามญัเพยีงประเภทเดยีว โดย 1 หุน้สามญั มสีทิธิออกเสยีง 1 เสยีง) 

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

และเป็นธรรม ได้แก่ นโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลา

อนัสมควร การเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 

สามารถใช้สทิธิออกเสยีงโดยมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่มาประชุมและออกเสยีง

ลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระ

การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้อืหุน้ การก�าหนดมาตรการป้องกัน

กรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่

ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ การก�าหนดให้กรรมการบริษัทฯ และ 

ผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง 

• สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่อผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม ได้แก่ ลูกค้า 

พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม ภาครัฐ 

และคู่แข่ง โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตาม 

ข้อตกลงทีม่กีบับริษทัฯ การมส่ีวนร่วมในการสร้างเสริมผลการด�าเนินงาน

ของบริษทัฯ การเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องให้ได้รับทราบอย่างเพยีงพอ 

เพือ่ให้สามารถท�าหน้าทีใ่นการมส่ีวนร่วมดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

การก�าหนดนโยบายความรับผดิชอบต่อสงัคมโดยเฉพาะเร่ืองทีม่ผีลกระทบ

ต่อการประกอบธุรกิจโดยตรง เพือ่ให้ผูเ้ก่ียวข้องมัน่ใจว่า การประกอบธุรกจิ

ของบริษทัฯ ได้ค�านงึถงึปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมและสงัคมเพือ่การพฒันา

อย่างยั่งยืน การก�าหนดแนวปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน 

ทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ

การแจ้งเบาะแสในการกระท�าผิด และคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส 

รวมถึงการจัดให้มีช่องทางในการให้ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน

ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ 

• การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญเกี่ยวกับ

บริษทัฯ ทัง้ข้อมลูทางการเงนิ และข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้

ผูถื้อหุน้ได้รับทราบอย่างเท่าเทยีมกัน ข้อมลูส�าคญัทีบ่ริษทัฯ ต้องเปิดเผย 
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ได้แก่ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการและผู้บริหาร กฎบัตรหรือหน้าที ่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย งบการเงิน

และรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน โครงสร้างองค์กร 

จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษทัฯ นโยบายด้านต่างๆ 

และการจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

ที่เก่ียวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึงผู้รับผิดชอบเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงาน ตลอดจนผลประกอบการของบริษัทฯ 

สู่สาธารณะ ผ่านทางสื่อต่างๆ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

• การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการก�ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน ให้เป็นไปตาม

หลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ีโดยมีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

ก�าหนดให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปฏิบตังิานโดยตรงในเร่ืองน้ันๆ ทีจ่ะได้รับ

ข้อมลู ส่วนข้อมลูในระบบคอมพวิเตอร์จะมกีารก�าหนดระดบัช้ันของผูม้สีทิธ์ิ

ในการเข้าถึงข้อมูลตามความจ�าเป็นใช้งาน โดยใช้รหัสผ่าน รวมทั้ง 

มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ให้คณะกรรมการและผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษทัฯ ได้ถอืปฏบิตัว่ิาจะไม่เผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ หรือน�าไปใช้หาประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องจาก

ต�าแหน่งหน้าที่และข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลจะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถงึห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

ของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลง

ราคาหลกัทรัพย์ ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ ในช่วงเวลาทีก่�าหนดไว้ 

จนกว่าจะเปิดเผยข้อมูลภายในน้ันต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้น  

24 ชั่วโมงนับแต่วันที่เปิดเผยข้อมูล ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนข้อห้าม 

ดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาตามความหนักเบาเป็นแต่ละกรณีไป 

ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้  

บริษัทฯ ได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการถือหลักทรัพย์และ

การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลักษณ์อักษร โดย

ก�าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

ที่ต้องรายงาน วิธีการรายงาน ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�าหนดการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ 

ผู้เก่ียวข้อง ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งนอกจากเป็นการสื่อสาร 

สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้มีหน้าที่รายงานแล้ว ยังเป็นมาตรการ

ดูแลการใช้ข้อมูลภายในที่มีประสิทธิผลอีกทางหนึ่งด้วย

• การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยก�าหนด

เป็นหลกัการไว้ในจรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงาน นอกจากน้ัน 

ยังมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ดูแล และรายงานให ้

คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณารายการทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสม 

อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ

ภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ีเพือ่ประโยชน์ของบริษทัฯ โดยรวมเป็นส�าคญั 

เสมือนกับการท�ารายการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก และได้ปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานและ 

เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวทุกไตรมาส รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (One Report) ด้วย 

• การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และ

การตรวจสอบภายใน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่

เก่ียวข้อง เพ่ือลดความเสีย่งในการด�าเนินธุรกิจให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้ 

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการก�ากับดูแล

กจิการ และจรรยาบรรณธุรกจิ เพือ่ยนืยนัเจตนารมณ์ในการด�าเนินธรุกจิ

ตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องภายในหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี โดยมุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับการ

ทจุริตคอร์รัปชันทกุรูปแบบ และปฏบิตัติามนโยบายอย่างเคร่งครัด รวมถึง 

มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ และทบทวนให้

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและข้อก�าหนดของกฎหมาย

1.3 นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน

บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผิดชอบ โปร่งใส มธีรรมาภบิาล และ

เอาใจใส่ต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน หน่วยงานที่ก�ากับดูแล 

ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยเน้น 

การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของหลัก 

ธรรมาภิบาลการลงทุนที่ดี จึงได้ประกาศรับการปฏิบัติตามหลัก 

ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code) 

ต้ังแต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

และบริษัทฯ ได้จัดท�า “นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน” ขึ้น เพื่อให้

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

ใช้เป็นหลักปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีการตัดสินใจ และ

ติดตามการลงทนุทีม่ปีระสทิธิภาพ ตลอดจนเข้าไปมส่ีวนร่วมดแูลบรษัิท

ทีล่งทนุให้ประกอบธุรกจิ โดยมกีารก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามรับผดิชอบ 

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม (Environment, Social and Governance: ESG) 

จะน�ามาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าจรรยาบรรณของบริษัทฯ และเผยแพร่

จรรยาบรรณของบริษทัฯ ไว้ในเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com/

company/policy และอินทราเน็ตของบริษัทฯ เพื่อสื่อข้อพึงปฏิบัติที่ดี

ที่บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบ และยึดเป็น 

คติประจ�าใจในการปฏิบัติตามอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับ 

วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นองค์กร
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คุณธรรม และก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับในการดูแล 

ให้พนักงานภายใต้การบงัคบับญัชาทราบ เข้าใจ และก่อให้เกดิการปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่เป็นรูปธรรม โดยสาระส�าคัญของ 

จรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้

1. อุดมการณ์และปรัชญาในการด�าเนินธุรกิจ โดยสร้างความมั่นคง 

ให้แก่ธุรกิจและสังคม ด�ารงศรัทธาให้เกิดข้ึนโดยการให้บริการที่มี 

คุณภาพเป็นเลิศ มีความซื่อตรง ยุติธรรม และมีคุณธรรม รวมถึง 

พัฒนาองค์กรโดยพัฒนาพนักงานให้เกิดความรู้และความสามารถ 

ในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

2. จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการ เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตาม 

มาตรฐานด้านจรรยาบรรณที่ดีของกรรมการ

3. จรรยาบรรณส�าหรับพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมต่อบริษัทฯ  

จริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

จริยธรรมต่อตนเอง จริยธรรมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของ
 นโยบาย แนวปฏบัิต ิและระบบการก�ากับดูแลกิจการ
 ในรอบปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ

ก�ากับดูแลกิจการอย่างสม�่าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแล

และยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง

กบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรับบริษัทจดทะเบยีน ปี 2560 โดย

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการทบทวนเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

3.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติจัดท�านโยบายการก�ากับดูแล

กจิการของบริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษรคร้ังแรกในปี 2548 และได้

ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็นประจ�าทกุปี โดยมอบหมาย

ให้คณะผูบ้ริหารรับผิดชอบในการตดิตามผลการปฏิบติั เพือ่รายงาน

ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลพิจารณาปรับปรุงให้มี

ความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และมีแนวปฏิบัติอันเป็น

มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น 

ปี 2564 ได้มีการปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ครั้งที่ 11 เมื่อ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ดังต่อไปนี้

1. เพิ่มอ�านาจอนุมัติงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างงานด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. เพิ่มหน้าที่ความรบัผดิชอบสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบแผนงาน

ตรวจสอบประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

3. เพิ่มแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่

ในฐานะผูน้�าขององค์กร รวมถงึส่งเสริมให้มกีารน�าหลกัการก�ากับดแูล

กจิการทีด่สี�าหรับบริษทัจดทะเบยีน ปี 2560 (Corporate Governance 

Code: CG Code) ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามบริบทของบริษัทฯ 

เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน มีการประกอบธุรกิจอย่าง 

มีจริยธรรม เคารพสิทธิและความรับผิดชอบต่อผู ้ถือหุ ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันได้

โดยมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างประโยชน์ต่อสังคม 

พัฒนาและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปี 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและ

เข้าใจถงึประโยชน์และความส�าคญัของการน�าหลกัปฏิบตัติามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของ 

บริษัทฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เพื่อสร้างผลประกอบการที่ดีและคุณค่า 

ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ดี ส�าหรับแนวปฏิบัติที่ยัง 

ไม่เหมาะสมส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ นัน้ คณะกรรมการบริษทัฯ 

ได้มีการพิจารณาและได้มีการออกมาตรการทดแทนที่เหมาะสม 

และได้บนัทกึไว้เป็นส่วนหนึง่ของมติคณะกรรมการเพือ่ให้มกีารพจิารณา

ทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดยเร่ืองที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติและ 

มีมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังต่อไปนี้

1. การก�าหนดหลักเกณฑ์ของจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการ

แต่ละท่านจะไปด�ารงต�าแหน่ง รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัท

2. นโยบายให้กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  

นับจากวนัทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระคร้ังแรก

เน่ืองจากการปฏิบัติตามหลักดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการ 

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ทบทวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง

อย่างสม�า่เสมอทกุปี และกรณีทีจ่ะแต่งต้ังกรรมการอสิระให้ด�ารงต�าแหน่ง

ต่อไปน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ 

ถึงความจ�าเป็น ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน 

ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ     

3.3 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัทฯ 

มีความมุ ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการด�าเนินธุรกิจ 

บนพืน้ฐานของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการ 

จดัอนัดบัและรางวัลด้านการก�ากับดแูลกิจการทีด่อีย่างต่อเน่ือง ดงัน้ี

1. โครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบริษทัจดทะเบยีนไทยประจ�าปี  

2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed  

Companies: CGR) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 91 จัดอันดับ 

อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) 

2. โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 

2564 (AGM Checklist) จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย บริษทัฯ 

ได้รับคะแนนเต็มร้อยละ 100 

3. พิธีมอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปีที่ 19 ประจ�าปี 2564 จัดโดย 

คณะกรรมการต่อต้านคอร์ รัปชันและส่งเสริมจรรยาบรรณ 

หอการค้าไทย บริษทัฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุรางวลัจรรยาบรรณ

ดีเด่น หอการค้าไทย ประจ�าปี 2564
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โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ
1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดโดยมติของที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

กรรมการทัง้หมด ต้องเป็นบคุคลสญัชาตไิทย ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ 

โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ�านาจและ

สามารถก�ากบัดแูลการด�าเนินกจิการของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

และสอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ

รายชื่อ-ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
การเข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่

เชิญประชุม
ค่าตอบแทน
ประจำาปี 2564
(บาท) ****1 2 3 4

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

1. ดร.อภิสิทธิ์  อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหาร 

และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 7/7 - - - 1,000,000

2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

2. นายชัย  โสภณพนิช ประธานกรรมการ 7/7 - - - 2,000,000

3. นายซาโตรุ  โอกุระ กรรมการอิสระ 6/7 - - - 1,000,000

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ*

4. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - 6/6 - - 400,000

5. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และกรรมการตรวจสอบ - 6/6 - - 400,000

6. นายช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และกรรมการตรวจสอบ - 6/6 - - 400,000

2.2 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา**

7. นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และประธานคณะกรรมการก�าหนด 
ค่าตอบแทนและสรรหา

- - 2/2 - 100,000

8. นายสุวรรณ  แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - - 2/2 - 100,000

9. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ  ดิศกุล กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา - - 2/2 - 100,000

รายชือ่คณะกรรมการบริษัทฯ จ�านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2564 ปรากฏรายละเอยีด ดงัน้ี

โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน

ทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�านวน 1 ท่าน 

2. กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหาร จ�านวน 11 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ 

9 ท่าน คดิเป็นจ�านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีคณะกรรมการบริษัทย่อย

1.2 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ
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รายชื่อ-ตำาแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ 
การเข้าร่วมประชุม/จำานวนครั้งที่

เชิญประชุม
ค่าตอบแทน
ประจำาปี 2564
(บาท) ****1 2 3 4

2.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล*** 

10. นางณินทิรา  โสภณพนิช กรรมการอิสระ 7/7 - - - 1,000,000

และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
(แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
มีผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)

- - - 1/1 100,000

11. นายธงชัย  อานันโทไทย กรรมการอิสระ 5/5 - - - 750,000

และกรรมการธรรมาภิบาล 
(แต่งตั้งเป็นกรรมการมีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 
แต่งต้ังเป็นกรรมการธรรมาภิบาลมีผลเม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2564 
ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565)

- - - 1/1 100,000

12. นายพนัส  ธีรวณิชย์กุล กรรมการ 7/7 - - - 1,000,000

และกรรมการธรรมาภิบาล - - - 1/1 100,000

    นายวีระศักด์ิ  สุตัณฑวิบูลย์  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

- - - - -

รวม
7  

ครั้ง
6  

ครั้ง
2  

ครั้ง
1  

ครั้ง
14,550,000

หมายเหตุ: การเข้าร่วมประชุม/จ�านวนครั้งที่เชิญประชุม

 1  หมายถงึ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านทีเ่ข้าร่วมประชุม คดิเป็นสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 85 ของการประชุมทัง้ปี

 2 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการเชิญประชุมจ�านวนรวม 6 คร้ัง แบ่งเป็นการประชุม 

  คณะกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย จ�านวน 2 ครั้ง 

 3 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 4 หมายถึง การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล 

 *  คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

   มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช 

   นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ ได้รับการแต่งตั้งโดย มติคณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน 

   ดังรายชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์

   ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังรายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์ท�างานโดยเฉพาะด้านการสอบทานงบการเงินตามที่ปรากฏ

   อยู่ในประวัติของกรรมการ

 **  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 

   คราวละ 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2562 และครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 17 สิงหาคม 2565

 *** คณะกรรมการธรรมาภิบาล ได้รับการแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ป ี

   มีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2564 และครบวาระการด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 12 สิงหาคม 2567  

 **** ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2564 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 28 ประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไว้เป็น 

   จ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,000,000 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

จ�านวนรวม 12 ราย ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 

85,362,126 บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินเดือน 

ค่ารถยนต์ เงินสมทบประกันสังคม และค่าตอบแทนแปรผันตามปัจจัย

ต่างๆ ได้แก่ โบนัส ทั้งน้ี ในจ�านวนผู้บริหารจ�านวน 12 รายน้ัน 

ประกอบด้วย กรรมการบริหาร จ�านวน 1 ราย โดยค่าตอบแทนดงักล่าว

ของกรรมการบริหารและผู้บริหารไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการและ 

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ ซึ่งได้พิจารณาจากการประเมินผลงานของผู้บริหาร 

และผลการด�าเนินงานของบริษัทมีการเติบโตที่ดีในปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 

การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก�าไรของบริษัทฯ การเติบโตของ

สินทรัพย์ของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับผลประกอบการของธุรกิจใน 

กลุ่มประกันภัยภายในประเทศ ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และการพัฒนาพนักงาน 

ภายใต้การบังคับบัญชา ส�าหรับค่าตอบแทนของประธานคณะผู้บริหาร

และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ในระยะสั้นประกอบด้วย เงินเดือน 

เงินสมทบประกันสังคม และโบนัส ส�าหรับค่าตอบแทนระยะยาว

ประกอบด้วย เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
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ค่าตอบแทนอื่น 

ในปี 2564 บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนอืน่ๆ ซึง่เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ

และสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารน�าพาองค์กรให้ด�าเนินงาน

ตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถแข่งขันได้

ภายในอุตสาหกรรม โดยมีค่าตอบแทนคงที่ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ และเงินชดเชยเกษียณอายุ ให้กับกรรมการบริหารและ

ผู้บริหาร เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 10,705,580 บาท

ดังน้ัน ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมทั้งที่เป็นตัวเงิน 

และค่าตอบแทนอื่น เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 96,067,706 บาท

1.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�ากับดูแลการบริหารงาน 

ของบรษิทัฯ เพือ่มัน่ใจว่าฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ได้ปฏบิตัติามนโยบาย

ที่ได้รับอนุมัติ เป้าหมายของการด�าเนินงานที่น�าเสนอ และมุ่งมั่น 

ในการสร้างผลการด�าเนินงานที่เป็นเลิศ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงการด�าเนินการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำานาจดำาเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.1 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งและก�าหนดขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงสนับสนุน 

การด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย และหน่วยงาน 

ทีเ่ก่ียวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อย เพือ่ให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 พิจารณามอบอ�านาจอย่างเหมาะสมให้แก่ประธานคณะผู้บริหาร  

ผู้อ�านวยการใหญ่ และผู้บริหาร เพื่อให้สามารถด�าเนินงานธุรกิจ

ปกติได้อย่างรวดเร็ว

1.3 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งต้ังเลขานุการบริษัท และ

ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1.4 พิจารณาการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ที่เกิน

วงเงนิอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน

1.5  พิจารณาการเข้าท�ารายการกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

กับกรรมการของบริษัทฯ หรือเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน/ 

การได้มาหรือจ�าหน่ายไป 

1.6 พิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคล 

ที่มีความเป็นอิสระ เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

รวมถึงก�าหนดค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว และน�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.7  พิจารณางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจดัซือ้จดัจ้างงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัฯ ทีเ่กนิ

วงเงินอนุมัติของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.8 ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ 

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

2.1  พิจารณาก�าหนดและอนุมัติทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์

และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยง

ที่ยอมรับได้ที่น�าเสนอโดยฝ่ายบริหาร และก�ากับดูแลให้บริษัทฯ 

ค�านึงถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและหลีกเลี่ยงการรับ 

ความเสีย่งทีเ่กนิกว่าระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ รวมถึงตดิตาม

การด�าเนินงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามกลยทุธ์และนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.2 พิจารณาอนุมัตินโยบายการก�ากับดูแลกิจการ กรอบการบริหาร

ความเส่ียง นโยบายการบริหารความเสี่ยง รายงานการบริหาร

ความเสี่ยงแบบองค์รวมและการประเมินความเสี่ยงและ 

ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ นโยบายธรรมาภิบาลการ

ลงทุน นโยบายการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น กรอบการ

บริหารการประกันภัยต่อ นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ

การทุจริตและการกระท�าคอร์รัปชัน เพื่อให้ฝ่ายบริหารน�าไป

ปฏิบัติ รวมถึงการทบทวนนโยบายดังกล่าวและประเมินผลการ

ปฏิบัติเพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นประจ�าทุกปี  

2.3  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยค�านึงถึงความมั่นคง 

ในระยะยาวของบริษัทฯ 

2.4  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ

2.5  ก�ากับดแูลให้บริษัทฯ มโีครงสร้างองค์กร และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

อย่างชัดเจน เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

2.6  ก�ากับดแูลให้บริษทัฯ มรีะบบบริหารความเสีย่ง การควบคมุภายใน

และการตรวจสอบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.7  ก�ากับดแูลให้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ จดัท�ารายงาน (Management 

Letter) และข้อคดิเหน็จากผูบ้ริหารระดบัสงูเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษทัฯ รวมถงึจดัให้มกีารประชุมร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูส้อบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยไม่มฝ่ีายจดัการ

เข้าร่วมประชุมด้วย

2.8  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะผูบ้ริหารและผูอ้�านวยการใหญ่ 

เป็นประจ�าทกุปี รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีระบวนการทีม่ปีระสทิธิผล

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

2.9  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีต่อสาธารณะ

2.10  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�ารายงานทางการเงิน 

ทีถ่กูต้อง น่าเช่ือถอื และเปิดเผยข้อมลูส�าคญัต่างๆ อย่างถกูต้อง 

เพยีงพอ ทนัเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก�ากบัตามกฎหมาย

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดท�ารายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการฯ ต่อรายงานทางการเงนิไว้ในรายงานประจ�าปี 
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 2.11  ก�ากับดแูลให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบยีบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 2.12  ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีเงินกองทุนที่มั่นคงและเพียงพอรองรับ 

การด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะ 

เงินกองทุนอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือ 

ที่ใช้ดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่มั่นคง

2.13  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารรายงานเร่ืองที่ส�าคัญของบริษัทฯ และ 

มกีระบวนการในการรายงานข้อมูล เพือ่ให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามอ�านาจ หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์

2.14   ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

โดยจดัให้บริษทัฯ มีข้ันตอนหรือกระบวนการในการเสนอขายและ

ชดใช้เงนิค่าสนิไหมทดแทนตามสญัญาอย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกดิ

ความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

2.15  ดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดต�าแหน่งของ

กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ทีม่ปีระสทิธิผล คณะกรรมการ 

บริษทัฯ เป็นผู้แต่งตัง้ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้�านวยการใหญ่ 

เพื่อเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารรับผิดชอบในการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ

2.16  จัดให้มีช่องทางส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแจ้งข้อมูลหรือข้อเสนอแนะที่เป็น

ประโยชน์มายงับริษัทฯ เพือ่พจิารณาด�าเนินการตามกระบวนการ

ที่ก�าหนดต่อไป

2.17  ก�ากับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดรับกับกลยุทธ์ 

ในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจาก 

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

2.18  ก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล

และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

2.19  ด�าเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. การแยกบทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบระหว่างประธานกรรมการ 

  และประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ระหว่างประธานกรรมการ และประธานคณะผูบ้รหิารอยา่งชดัเจน เพื่อ

ให้เกิดความเช่ือมัน่ว่า การด�าเนินธุรกจิของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง

ตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย

3.1  ประธานกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.1.1 เป็นผู ้น�าของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการก�ากับ 

ตดิตาม และดแูลการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

3.1.2  ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดยหารือร่วมกบั

ประธานคณะผู้บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้เร่ืองส�าคัญ 

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1.3  เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเป็นผูล้งคะแนนเสยีง

ช้ีขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียง

เท่ากันทั้งสองฝ่าย

3.1.4  เรยีกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจมอบหมายให้บคุคลอืน่

ด�าเนินการแทน

3.1.5  เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและควบคุมการประชุมให้เป็นไป

ตามระเบียบวาระที่ก�าหนดไว้

3.1.6 เสริมสร้างมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

3.1.7 จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและ 

มากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคัญกันอย่างรอบคอบ

โดยทั่วกัน รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจ 

ที่รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

3.1.8 เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารและ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ 

และฝ่ายจัดการ

3.1.9 ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ 

ส่งเสริมให้เกดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีริยธรรม และการก�ากบัดแูล

กิจการที่ดี

3.2 ประธานคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

3.2.1 ก�ากับดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

แผนกลยุทธ์ เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ และนโยบายท่ีได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.2.2  ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน

ผลการด�าเนินงานในเร่ืองที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อย่างสม�่าเสมอ

3.2.3  ก�ากับดูแลให้มีการออกระเบียบ หรือประกาศ เพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.2.4 ก�ากับดูแลให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเร่ือง และ

ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่

3.2.5 พิจารณาอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจปกติ

ตามวงเงินอนุมัติที่ก�าหนดไว้

3.2.6 ปฏบิตังิานอืน่ใดตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

4.1 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดการประชมุไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 

4 คร้ังต่อปี เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านได้รับทราบและ

จัดสรรเวลาเพื่อเข้าร่วมการประชุม และอาจจัดให้มีการประชุม

พิเศษเพิ่มได้ตามความจ�าเป็น  
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4.2  หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุมจะส่ง 

ให้กรรมการทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อน 

การประชุม ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระ 

การประชุมได้โดยเสนอผ่านเลขานุการบริษัท  

4.3  ในการประชุม ประธานทีป่ระชุมมหีน้าทีจ่ดัสรรเวลาในการน�าเสนอ

สารสนเทศและการอภิปราย ซักถาม เปิดโอกาส และสนับสนุน

ให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

4.4  ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองที่

พจิารณา ไม่มสีทิธิออกเสยีงและต้องไม่อยูใ่นทีป่ระชุมในวาระดงักล่าว     

4.5  กรรมการสามารถขอค�าช้ีแจงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบั

เร่ืองที่พิจารณาเพิ่มเติมได้จากประธานคณะผู ้บริหารหรือ

เลขานุการบริษัทได้

4.6  คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

สามารถประชุมระหว่างกันเองได้ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท

เป็นผู้อ�านวยความสะดวก เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร    

5. กรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ กรรมการบริษัทฯ 

2 ในจ�านวน 3 คน ได้แก่ นายชัย โสภณพนิช หรือ นายพนัส 

ธีรวณิชย์กุล หรือ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ลงลายมือช่ือร่วมกัน 

และประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

2. ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย
2.1 โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 

2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1. คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งและรายงานตรงต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ แบ่งเป็น 6 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ 

ธรรมาภบิาล คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

2. คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งและรายงานตรงต่อคณะผู้บริหาร 

แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะกรรมการบริหารด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณา 

เร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อนหรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง 

และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

2.2 รายชื่อและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งและรายงานตรงต่อ

 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งรายงาน 

ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ชุดต่างๆ จ�านวน 6 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภบิาล คณะกรรมการลงทนุ คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ โดยแต่งตั้งกรรมการและ/

หรือผูบ้ริหาร เป็นคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเพือ่ช่วยกลัน่กรองงานส�าคญั

ให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และสอดคล้องกบันโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์การก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยม ี

องค์ประกอบและขอบเขตความรับผดิชอบดงัน้ี  

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม

ดังต่อไปนี้ 

1. นายกองเอก เปล่งศักดิ ์ประกาศเภสชั  กรรมการอสิระและประธาน

     คณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช  กรรมการอิสระและ

     กรรมการตรวจสอบ

3. นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์  กรรมการอิสระและ

     กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และมี

ประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีและการเงินที่เป็นที่ยอมรับ และ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ

ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บรษิทัฯ มรีายงานทางการเงินทีม่คีวามสมบรูณ์ถกูต้อง 

เช่ือถอืได้ มกีารเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัโดยครบถ้วน และเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ�าปี

3. สอบทานและประเมินผลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 

(Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และ

รัดกุมตามกรอบที่ได้รับการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล รวมถึง

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู ้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายใน
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4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ กฎหมาย

ว่าด้วยการประกนัวนิาศภัย ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ เลกิจ้าง บคุคลซึง่มีความเป็นอสิระ

เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน 

ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี

ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 7. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ

พบหรือมข้ีอสงสยัว่ามรีายการหรือการกระท�า ดงัต่อไปน้ี

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทจุริต มีสิง่ผดิปกต ิหรือมีความบกพร่องทีส่�าคัญในระบบ 

  ควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการประกนัวนิาศภยัหรือกฎหมาย 

  อื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

8. จดัท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน 

ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 

ดังต่อไปนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ 

 ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ                             

 (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายในของ  

 บริษัทฯ

 (ค) ความเหน็เก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ 

 และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (จ) ความเหน็เกีย่วกับรายการทีอ่าจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม 

 ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน                             

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)                             

 (ซ)  รายการอื่นที่เห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ 

 ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 จากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.  สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 

เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มรีะบบต่างๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย

10. ปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ก�าหนดไว้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี

1.2 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน โดยมีรายนาม 

ดังต่อไปนี้ 

1. นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์    กรรมการอิสระและประธาน

  คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

  และสรรหา

2. นายสุวรรณ แทนสถิตย์  กรรมการอิสระและกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทนและสรรหา

3. หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล กรรมการอสิระและกรรมการก�าหนด

  ค่าตอบแทนและสรรหา

กรณีที่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา จะท�าหน้าทีพ่จิารณาทบทวนคณุสมบตัขิองกรรมการบริษทัฯ 

เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติที่ เหมาะสมของกรรมการใหม่ เพื่อสร ้าง 

ความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 

คราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

1. ดูแลสัดส่วน จ�านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ให้เหมาะสมกับองค์กร

2. สรรหาบคุคลเพือ่ทดแทนกรรมการในกรณีทีค่รบวาระ ลาออก หรือ

กรณีอื่นๆ และน�าเสนอต่อผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งแล้วแต่กรณีตามข้อบังคับของบริษัทฯ

3.  พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนประธานคณะผู ้บริหารและ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ และ

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

4.  ดูแลและก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ 

ของคณะกรรมการ ประธานคณะผู้บริหาร และผู้อ�านวยการใหญ่ 

ให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อองค์กร

5. ดูแลให ้มีแผนสืบทอดต�าแหน ่งประธานคณะผู ้บริหารและ 

ผู้อ�านวยการใหญ่
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การประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา   

เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี 

1.3 คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

กรรมการบริษทัฯ จ�านวน 3 ท่าน ซึง่ประธานคณะกรรมการธรรมาภบิาล 

และกรรมการอกี 1 ท่าน เป็นกรรมการอสิระ โดยมรีายนามดงัต่อไปน้ี

1. นางณินทิรา โสภณพนิช กรรมการอิสระและประธาน

  คณะกรรมการธรรมาภิบาล

  (แต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
  ธรรมาภิบาล มีผลเมื่อวันที่ 
  13 สิงหาคม 2564)

2. นายธงชัย อานันโทไทย กรรมการอิสระและ

  กรรมการธรรมาภิบาล
  (แต่งตั้งเป็นกรรมการ
  มีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
  แต่งต้ังเป็นกรรมการธรรมาภิบาล
  มีผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
  ลาออกมผีล เม่ือวนัที ่ 25 มกราคม 2565)

3. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการธรรมาภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ขีองบริษทัฯ ให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

อย่างเหมาะสม

2.  พิจารณาก�าหนดและทบทวนเพื่อปรับปรุงข้อก�าหนดที่เกี่ยวกับ

จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ

3. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

และจรรยาบรรณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการ

ก�ากับดแูลกิจการทีด่ขีองบริษัทฯ พร้อมความเหน็ในแนวปฏบิตัแิละ

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล   

เป็นแบบเฉพาะกิจเมื่อมีความจ�าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

กรรมการและผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน  1. ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการและ

   ประธานคณะผู้บริหาร

 รองประธาน  2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการ  

  ผู้อ�านวยการใหญ่

 กรรมการ 3. นายอานนท์ วังวสุ ทีป่รกึษาคณะผูบ้รหิาร

  4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการ

   ผู้อ�านวยการใหญ่

   (เกษียณอายุมีผลเมื่อ 
  วนัที ่1 มกราคม 2565)

    5. นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ รองผู้อ�านวยการ 

   ส่วนคณิตศาสตร์

   ประกันภัย

หมายเหตุ: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์
 2565 มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย อัศวารักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ 
 การเงิน เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนกรรมการ 
 ที่เกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

กรรมการบริหารความเสีย่งแต่ละท่านเป็นผูม้คีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั

ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�าหนดและพิจารณาทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง นโยบาย

การบริหารความเสี่ยง และขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

ให้ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่�าคัญ ซึง่อาจส่งผลกระทบ

ต่อรายได้ เงินกองทุน ชื่อเสียง หรือการด�ารงอยู ่ของบริษัทฯ 

อย่างน้อยตามทีก่ฎหมายก�าหนด รวมถึงทบทวนรายงานการบริหาร

ความเสีย่งแบบองค์รวมและการประเมนิความเสีย่งและความม่ันคง

ทางการเงินของบริษทัฯ เพือ่เสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมติั

2. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้มีการด�าเนินงานด้านการบริหาร 

ความเสีย่งทีส่อดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายในการด�าเนนิธุรกจิ 

3. ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเสี่ยงรวมถึง

ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ             

4.  จดัให้มกีารประชุมเพือ่ตดิตามสถานะความเสีย่ง รวมถึงความคบืหน้า

ในการบริหารความเสีย่ง และให้ข้อเสนอแนะในสิง่ทีต้่องด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยง 

ที่ยอมรับได้ขององค์กรตามที่ได้ก�าหนดไว้ และรายงานให้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

5.  สนบัสนุนการด�าเนินงานและส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการบริหาร

ความเสี่ยงใหท้ัว่ทั้งองค์กร เพือ่ใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถบรหิาร

จดัการความเสีย่งให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสีย่งองค์กร

6.  จดัเตรียมแผนและมาตรการจดัการเพ่ือรองรับความเสีย่งกรณีฉกุเฉนิ
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อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  

1.5 คณะกรรมการลงทุน

คณะกรรมการลงทนุ (ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วยกรรมการ

และผู้บริหารจ�านวน 5 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน 1. นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ

 กรรมการ  2. นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและ

    กรรมการธรรมาภบิาล

   3. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและ

    ประธานคณะผู้บริหาร

   4. นางศรีจิตรา ประโมจนีย ์ ผู้ช่วยกรรมการ

    ผู้อ�านวยการใหญ่
   (เกษียณอายุมีผลเมื่อ
   วนัที ่1 มกราคม 2565)

 กรรมการและเลขานุการ

  5. นายเอกมล อังค์วัฒนะ รองผู้อ�านวยการ

   ส�านักการลงทุน

หมายเหตุ: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์  
 2565 มีมติแต่งตั้งนายศุภชัย อัศวารักษ์ ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและ 
 การเงนิ เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการลงทนุแทนกรรมการทีเ่กษยีณอาย ุ
 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป  

 

กรรมการลงทุนแต่ละท่านเป็นผู ้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร การลงทนุ การบริหารความเสีย่ง หรือ

การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ก�าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบาย 

การประกอบธุรกิจอื่นที่เหมาะสม 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 

เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน

1.  ก�าหนดนโยบายการลงทุนและนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่

เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ตามสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป โดยค�านึงถึง

ความเสีย่งและกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง น�าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  พิจารณาให้ความเหน็ชอบกฎระเบยีบ วธีิปฏิบตัเิกีย่วกบัการลงทนุ

ของบริษัทฯ

3.   พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในวงเงินเกินกว่า 500 ล้านบาท 

ต่อคร้ัง แต่ไม่เกนิกว่า 800 ล้านบาทต่อคร้ัง และหากเกนิกว่า 800 

ล้านบาทต่อคร้ัง ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพือ่พจิารณา

อนุมัติต่อไป

4.   ก�ากับดูแลสถานะของเงินลงทุนของบริษัทฯ

5.   สอบทานและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเพื่อให้เหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

6.   ท�าหน้าทีก่�ากับดแูลการประกอบธุรกิจอืน่อกีหน้าทีห่น่ึงโดยก�าหนด 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบและวงเงินอนมุตัลิงทนุในลกัษณะเดยีวกนั

กับคณะกรรมการลงทุน

การประชุมคณะกรรมการลงทุน 

อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

1.6 คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ประกอบด้วย

กรรมการ ผูบ้ริหาร หวัหน้าหน่วยงานหรือผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญเทยีบเท่า

หัวหน้าหน่วยงาน จ�านวน 9 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

 ประธาน 1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการและ

    ประธานคณะผู้บริหาร

 กรรมการ 2. นายยิ่งยศ แสงชัย    ผู้อ�านวยการ

    ฝ่ายสินไหมทดแทน

    ยานยนต์  

  3. นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ รองผู้อ�านวยการ

    ฝ่ายสินไหมทดแทน

    4. นายถิรธนา วิเศษภักดี รองผู้อ�านวยการ

    ส่วนออกแบบ

    พัฒนาผลิตภัณฑ์

      5. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา รองผู้อ�านวยการ

    ส�านักก�ากับการปฏบิตัิ

    ตามกฎระเบียบ

    6. นางณฐัศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา รองผู้อ�านวยการ

    ส�านักการลงทุน

    7. นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล รองผู้อ�านวยการ

    ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

    8. นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพนัธ์ ผูช่้วยผู้อ�านวยการ

    ส่วนคณิตศาสตร์

    ประกันภัย

    9. นางสาวพัทธมน บุญมี    Specialist ฝ่ายกฎหมาย

                           (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 

    15 พฤศจกิายน 2564) 

หมายเหตุ: ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่1/2565 เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ์  
 2565 มีมติแต่งตั้งนายยุทธชัย อิสสวาณิชย์ ผู ้ช่วยผู้อ�านวยการ 
 ฝ่ายกฎหมาย เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผลิตภัณฑ์แทนกรรมการที่ 
 ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป    

กรรมการผลิตภัณฑ์แต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณ์เก่ียวกับการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การลงทุน กฎหมาย 

การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารความเสี่ยง และ 

การปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
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วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการผลิตภัณฑ์

กรรมการผลิตภณัฑ์มวีาระการด�ารงต�าแหน่งตัง้แต่วันทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

1. ก�าหนดกรอบและนโยบายการออกผลติภัณฑ์เสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยเช่ือมโยงความเสี่ยง กลยุทธ ์

และเงินกองทุนของบริษัทฯ รวมถึงค�านึงถึงหลักการประกันภัย 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย หลักกฎหมาย ความเหมาะสมและ 

เป็นธรรมต่อลูกค้า

2.  ก�ากับดูแลให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกผลติภัณฑ์ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ กลยุทธ์ เป้าหมายการเงนิ 

และแผนงานที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด

3. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ก�ากับดูแลและติดตามการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัย

4. ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม

5 ก�ากับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์มีความพร้อม 

ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ โดยสอดคล้องกับปริมาณธุรกิจ

6.  ก�ากับและตดิตามด�าเนินการงานต่างๆ ของบริษัทฯ ให้มีความพร้อม

และมีประสิทธิภาพในการออกจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

7. รายงานผลข้อมลูเกีย่วกบัการออกผลติภณัฑ์ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการผลิตภัณฑ์

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2. คณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งต้ังและรายงานตรงต่อ
 คณะผู้บริหาร 

คณะผู้บริหารได้แต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองซึ่งรายงานตรงต่อ 

คณะผู้บริหาร แบ่งเป็น 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์กร

อย่างยัง่ยนื คณะกรรมการประกนัภัยและสนิไหมทดแทน คณะกรรมการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองร้องเรียนที่มีความ 

ยุง่ยากซบัซ้อนหรือมค่ีาเสยีหายมูลค่าสงู และคณะกรรมการจัดซือ้จดัจ้าง 

งานบริหารอาคาร โดยแต่งตัง้ผู้บริหารเป็นคณะกรรมการช่วยกลัน่กรอง

เรื่องส�าคัญเพื่อให้การด�าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็น

ไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐทีก่�ากบัดแูลธุรกจิประกนัวินาศภัย 

และมีการด�าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละคณะมีองค์ประกอบ

และขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้

2.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยผูบ้ริหารจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 7 ท่าน มวีาระ 2 ปี 

และจะต้องประชุมอย่างน้อย 2 เดอืนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้

1.  ก�ากับดแูลและสนับสนุนการด�าเนินกจิกรรม เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม

ของบริษัทฯ ให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น BKI Spirit (Cool, 

Agile, Friendly) วัฒนธรรมแคร์คุณทุกย่างก้าว

2. ก�ากับดูแลและสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคม

และสิง่แวดล้อมภายใต้แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 

Development) โดยร่วมมือกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เพื่อให้

ท�างานเช่ือมโยงกนัและบรรลวุตัถุประสงค์ด้านการพฒันาสงัคมและ

สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

3.  พิจารณาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

4. พิจารณากิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา

องค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน 

ของบริษัทฯ

5. ก�าหนดทิศทางการท�าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและแผน

พฒันาพนกังานให้มคีวามสอดคล้องกับแผนและกลยทุธ์ของบริษทัฯ 

พร้อมทั้งให้ความเห็นในการน�าเสนอแผนงานของหน่วยงานต่างๆ 

6. พิจารณาน�าเสนอการน�าบริษัทฯ เข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ 

ในโครงการที่หน่วยงานภายนอกมีการจัดขึน้ และควบคมุใหส้�าเรจ็

บรรลุวัตถุประสงค์

2.2 คณะกรรมการประกันภัยและสินไหมทดแทน

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีม่คีวามรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจเกีย่วกบั 

การรับประกันภัย และการพิจารณาความเสี่ยงภัยในแต่ละประเภท 

รวมถึงการประกันภัยต่อ  อย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้อง

ประชมุอย่างน้อย 3 เดอืนต่อคร้ัง โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี

1. ก�าหนดนโยบายการรับประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ การจดัการ

ค่าสนิไหมทดแทนทีเ่หมาะสม ยดืหยุน่ตามสภาวะทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดย 

ค�านึงถงึความเสีย่งและกฎหมายทีเ่กีย่วข้องเพือ่น�าเสนอคณะผูบ้ริหาร

2. พิจารณาและอนุมัติแนวทางการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

3. สอบทานและปรับเปลีย่นนโยบายการรับประกันภยั การเอาประกนัภยัต่อ 

และการจดัการค่าสนิไหมทดแทน เพือ่ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม

ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

4. ก�าหนดนโยบาย แผนธุรกจิและกลยทุธ์ทีใ่ห้ความส�าคัญในการสร้าง 

และการถ่ายทอดวัฒนธรรม การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทัง้มกีารสือ่สารและถ่ายทอดวัฒนธรรม 

การปฏบิติัต่อลกูค้าอย่างเป็นธรรมให้ทัว่ถึงทกุส่วนงานและบคุลากร

ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้า ซึ่งรวมถึงผู้เสนอขายกรมธรรม์

ประกันภัยในทุกช่องทางของบริษัทฯ

5. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎระเบียบ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ

ประกันภัย การเอาประกันภัยต่อ และการพิจารณาค่าสินไหม

ทดแทนของบริษัทฯ

6. พิจารณาและอนุมัติขอบเขตอ�านาจในการรับประกันภัย และ 

ค่าสินไหมทดแทน
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2.3 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจด้าน

เทคโนโลยสีารสนเทศและระบบงาน อย่างน้อย 5 ท่าน มีวาระ 2 ปี และ

จะต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ

2. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือโครงการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน

3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการจัดซื้อจัดจ้างงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวงเงิน 

ไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อคร้ัง และหากเกินกว่า 500 ล้านบาทต่อคร้ัง 

ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. ตดิตามผลส�าเร็จของการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในโครงการ

หรือแผนงานต่างๆ

5. ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2.4 คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

 ในการทำางาน

ประกอบด้วยผูแ้ทนนายจ้าง 1 ท่าน ผูแ้ทนระดบับงัคบับญัชา 6 ท่าน 

และผูแ้ทนลกูจ้างระดบัปฏบิตักิาร 6 ท่าน เป็นกรรมการ มวีาระ 2 ปี 

ประชมุอย่างน้อย 2 เดอืนต่อคร้ัง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี

1. ส�ารวจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

การท�างานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพือ่ให้

ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างานและ/ 

หรือมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน เพื่อความปลอดภัย 

ในการท�างานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามา

ปฏิบตังิานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการต่อนายจ้าง

3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของสถานประกอบกิจการ

4. ก�าหนดกฎระเบียบด้านความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย

ในการท�างานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง

5. จัดท�านโยบาย แผนงานประจ�าปี โครงการ หรือกิจกรรมด้าน 

ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย หรือการ

เจบ็ป่วยอนัเน่ืองจากการท�างาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างาน 

เสนอต่อนายจ้าง 

6. จัดท�าโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเก่ียวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงการอบรม

เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัย 

ของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับ

เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

7. ติดตามความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง

8. รายงานผลการปฏบิติังานประจ�าปี รวมทัง้ระบปัุญหา อปุสรรค และ

ข้อเสนอแนะในการปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการเมือ่ปฏบิติัหน้าที่

ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อนายจ้าง

9. ปฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

10. ก�ากับดแูลให้มกีารด�าเนนิกิจกรรม 5ส อย่างมปีระสิทธิภาพ รวมไปถงึ 

การส่งเสริมพัฒนาและรักษามาตรฐาน 5ส ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง

2.5 คณะกรรมการบริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีม่คีวามรู้ ความช�านาญ และความเข้าใจเกีย่วกบั

ระบบสารสนเทศภายในองค์กร อย่างน้อย 3 ท่าน มวีาระ 2 ปี และจะต้อง

ประชมุอย่างน้อย 2 เดอืนต่อคร้ัง โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี

1. ก�าหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ โครงสร้าง และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. ผลักดันให้องค์กรเห็นถึงความส�าคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การปฏิบัติตามนโยบายและ

กฎหมาย รวมถึงความจ�าเป็นในการปรับปรุงและพัฒนาด้าน 

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนทรัพยากรส�าหรับการจัดตั้งระบบ การใช้งานและบริหาร

จดัการ การตรวจสอบและทบทวน การบ�ารุงรักษา และการปรับปรุง

ระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2.6 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความยุ่งยากซับซ้อน

 หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูง

ประกอบด้วยผูบ้ริหารทีม่อี�านาจตัดสนิใจช้ีขาดเร่ืองร้องเรียน ผูรั้บผดิชอบ 

หน่วยงานพิจารณาสินไหมทดแทน หน่วยงานรับประกันภัย หน่วยงาน

กฎหมาย และหน่วยงานดแูลการปฏบิตัติามกฎหมาย อย่างน้อย 5 ท่าน 

มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีขอบเขต

อ�านาจหน้าที่พิจารณาและตัดสินช้ีขาดเร่ืองร้องเรียนที่มีความยุ่งยาก 

ซับซ้อน หรือมีค่าเสียหายมูลค่าสูงต้ังแต่ 50 ล้านบาท โดยพิจารณา

เรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

หรือเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2.7 คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

ประกอบด้วยผู้บริหารอย่างน้อย 3 ท่าน มีวาระ 2 ปี และจะต้องประชุม

อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารอาคาร

ในภาพรวม พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของบริษัทฯ

2. พจิารณาอนุมติัแผนงานและโครงการในหลกัการ รวมถึงงบประมาณ

ทีเ่กีย่วข้องกบังานบริหารอาคาร พร้อมทัง้ติดตามผลส�าเร็จของแผน

และโครงการต่างๆ
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6. นายชวาล โสภณพนิช ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่*

7. นางสาวลสา โสภณพนิช ผู้อ�านวยการ 

8. หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนทิวงศ์ ผู้อ�านวยการ 

9. นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง  ผู้อ�านวยการ 
   (ลาออกมีผลเมื่อวันที่
   1 มีนาคม 2565)

10. นายยิ่งยศ แสงชัย ผู้อ�านวยการ

11. นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์ ผู้อ�านวยการ 

12. นายศุภชัย อัศวารักษ ์ ผู้อ�านวยการ*
   (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 
   1 กรกฎาคม 2564 และแต่งต้ังเป็น
   ผูรั้บผดิชอบสงูสดุ ในสายงานบญัชี 

 และการเงิน มีผลเมื่อวันที่ 
   1 มกราคม 2565)

* ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูม้ตี�าแหน่ง 
 เทียบเท่ารายที่ 4 ทุกราย รวมถึงต�าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน 
 ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
** เกษยีณอายจุากต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่แต่ยงัด�ารงต�าแหน่ง 
 เลขานุการบริษัท  
    

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร 

1. พิจารณากล่ันกรองวิสยัทศัน์ แผนกลยทุธ์ เป้าหมายการด�าเนินธุรกจิ 

และงบประมาณประจ�าปี น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อพิจารณา

2. รับผิดชอบด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ นโยบายในการ

ด�าเนินธุรกิจ กรอบการบริหารความเส่ียง และระดับความเสี่ยงที่

ยอมรบัได้ ทีไ่ด้รับอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยต้องค�านึงถึง

การสร้างมลูค่าในระยะยาวและการด�าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยนื

3.  พิจารณากลั่นกรองการจัดหาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของ 

บริษัทฯ น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา 

4.  ส่งเสริม สนับสนุน และด�าเนินการให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องได้อย่าง 

ถูกต้อง และปฏิบัติต่อผู้เอาประกันภัยอย่างเป็นธรรม

5.  ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติพร้อมข้อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลเพื่อพิจารณา

6. รายงานข้อมลูทีส่�าคญัเกีย่วกบัผลการด�าเนินงานของบริษทัฯ ระดบั

ความเสี่ยงของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถก�ากับดูแลและติดตามผลการ

ด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. ก�าหนดโครงสร้างสายการบงัคับบญัชา และหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพือ่เอือ้ต่อการบริหารจดัการความเสีย่ง 

และการก�ากับ ควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาอนุมติัค่าใช้จ่ายทัว่ไปและค่าใช้จ่ายส�าหรับงานทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะ/หรือโครงการ/หรือมีลักษณะประจ�าตามก�าหนดเวลา 

ในวงเงินเกิน 5 แสนบาทขึ้นไป

4. พิจารณาอนุมตักิ�าหนดราคาให้เช่าอาคารส�านกังาน และการลงทนุ

ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคารที่ให้เช่า

3. ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร
3.1 รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรก

 นับจากผู้บริหารสูงสุด 

คณะผูบ้ริหารประกอบด้วยกรรมการทีเ่ป็นผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 

ที่ได้รับการแต่งต้ังจากประธานคณะผู้บริหาร โดยคณะผู้บริหารได้รับ

อ�านาจตามมตคิณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ�านาจกระท�าการแทนบริษทัฯ 

ในการปฏิบัติภารกิจประจ�าวัน และภารกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพือ่เป็นการแบ่งเบาภารกจิของคณะกรรมการ 

บริษทัฯ ตลอดจนเพือ่ความคล่องตวัในการด�าเนินกจิการ งานใดๆ ของ 

บริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษทัฯ ทราบ แต่ทัง้นี ้การใช้อ�านาจของคณะผูบ้ริหาร

ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระท�าได้หากผู้บริหารมีส่วนได้เสยี หรือมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าในลกัษณะใดๆ กับบริษทัฯ 

ส�าหรับการด�าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัเร่ืองภายในของบริษัทฯ ได้แก่ 

การออกหนังสอืเวยีน การก�าหนด กฎ ระเบยีบ ค�าสัง่และประกาศอืน่ใด 

เป็นต้น ประธานคณะผู้บริหาร หรือกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่จะเป็น

ผู้มีอ�านาจลงนาม โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่

ประกอบธุรกจิประกันภัย และให้ค�านึงถงึประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นส�าคญั

รายชื่อคณะผู้บริหาร

ค�าว่า “คณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ” ตามนิยามในประกาศของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้นับ

รวมถึงผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา 

อย่างไรก็ตาม ภายใต้โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ คณะผู้บริหารของ 

บริษัทฯ หมายถงึ ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษทัฯ 

(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) รวมจ�านวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร 

1. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  ประธานคณะผู้บริหาร

   และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

2. นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่*

3. นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่*

   และเลขานกุารบริษทั** (รับผดิชอบ 
 สงูสดุในสายงานบญัชีและการเงนิ 
 และเกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 

   1 มกราคม 2565)

4. นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่*

5. นางสาวปวีณา จูชวน ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่*
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบสินทรัพย์ รายได้สุทธิ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ประกอบธุรกิจใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรือทีม่ขีนาดและผลประกอบการใกล้เคยีงกันแล้ว คณะกรรมการบริษทัฯ จงึเหน็ชอบให้เสนอขออนุมติัจากผูถ้อืหุน้พจิารณา

ค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 28 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 23 

เมษายน 2564

คณะกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ตามที่กำาหนด  
(บาท/คน/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 500,000

กรรมการบริษัท 250,000

กรรมการตรวจสอบ 100,000

กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 100,000

กรรมการธรรมาภิบาล 100,000

8. ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีวัฒนธรรมการบริหารความเสีย่ง โดยดแูลและ 

ควบคมุความเสีย่งของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดบัความเสีย่งทีย่อมรับได้ 

(Risk Appetite) รวมทั้งสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน 

เกีย่วกบักรอบการบริหารความเสีย่งและนโยบายการบริหารความเสีย่ง

9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นประจ�าทุกปี 

โดยเปรียบเทยีบกับเป้าหมายทีค่ณะกรรมการบริษทัฯ ก�าหนดและ 

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

10. ต้องไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานเต็มเวลาที่องค์กรอื่น เว้นแต ่

คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาแล้วเหน็ว่า การปฏบิตัหิน้าทีเ่ต็มเวลา

ทีอ่งค์กรอืน่น้ันไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัหิน้าที่

ให้บริษัทฯ 

11. รับผิดชอบและท�าให้มั่นใจว่า การรายงานการบริหารความเสี่ยง

แบบองค์รวมและการประเมินความเสีย่งและความมัน่คงทางการเงิน 

ของบริษทัฯ มคีวามถกูต้อง แม่นย�า ครบถ้วน สมบรูณ์ และเป็นไปตาม

ที่กฎหมายก�าหนด 

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึด

หลักความโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน จึงได้

ประกาศให้มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ๆ ส�าหรับ

คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ให้มีความเหมาะสม

และเป็นธรรม สะท้อนถงึภาระหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ โดยค�านึงถงึ

ความมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว

3.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ โดยจ�านวนเงินที่จ่ายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และอยูภ่ายในวงเงนิทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

ได้อนุมัติไว้แล้ว ปีละไม่เกิน 16 ล้านบาท ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้จ่าย

ค่าตอบแทนรวมเป็นจ�านวนเงินทั้งส้ิน 14,550,000 บาท โดยม ี

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้
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4. ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 
จ�านวนพนักงานทั้งหมด

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 1,562 คน  โดยแบ่งเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานในสายงานหลัก จ�านวน 1,158 คน 

และสายงานสนับสนุน จ�านวน 404 คน

จ�านวนพนักงานที่ปฏิบัติงานในแต่ละสายงานหลัก มีดังนี้

สายงานหลัก จำานวนพนักงาน (คน)

ธุรกิจตัวแทน 81

ธุรกิจนายหน้า 81

ธุรกิจลูกค้าองค์กร 82

ธุรกิจสถาบันการเงิน 83

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 73

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 304

ส�านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ 11

ส�านักประเมินความเสี่ยงภัย 20

ฝ่ายสินไหมทดแทน 63

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 360

รวม 1,158

เหตุผล/นโยบาย กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

จ�านวนพนักงานอย่างมีนัยส�าคัญ (3 ปีที่ผ่านมา) 

-ไม่มี-

ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้แก่พนักงาน

ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานเป็นเงินเดือน โบนัส 

เงินสมทบประกันสังคม ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

และเงินชดเชยปลดเกษียณ จ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,420,868,713 บาท 

โดยค่าตอบแทนของพนักงานที่ได้รับจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ได้แก่ 

การเติบโตของเบี้ยประกันภัย ผลก�าไรของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ 

ค่าครองชีพ และการประเมินผลงานของพนักงานรายบุคคลซึ่งก�าหนด

ให้มีการตั้งเป้าหมายผลงานเป็นไปอย่างสอดคล้องกับเป้าหมาย 

ของบริษัทฯ โดยผ่านเคร่ืองมือการวัดผลงานคือ Performance Fact 

Sheet อันประกอบด้วยการวัดงานหลักตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

(Key Performance Indicator, KPIs) งานโครงการ (Project) และกจิกรรม

ที่ได้รับมอบหมาย (Assignment)  

5. ข้อมูลส�าคัญอ่ืนๆ 
5.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

บริษทัฯ ได้มอบหมายให้นางศรีจติรา ประโมจนีย์ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบตัง้แต่วนัที ่16 มกราคม 

2549 - 31 ธันวาคม 2564 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565) 

และต่อมาบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายศุภชัย อัศวารักษ์ ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้รับผิดชอบตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

5.2 ผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท�าบญัช ี (สมห์ุบญัช)ี

บริษทัฯ ได้มอบหมายให้นางศรีจติรา ประโมจนีย์ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง

ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบต้ังแต่วันที ่16 มกราคม 

2549 - 15 มิถุนายน 2563 (เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565) 

และต่อมาบริษทัฯ ได้มอบหมายให้นายศุภชัย อศัวารักษ์ เป็นผูรั้บผดิชอบ

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

5.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 

2558 ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผู ้ช่วยกรรมการผู ้อ�านวยการใหญ่ ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

เลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป 

เพือ่ท�าหน้าทีด่แูล ประสานงาน และอ�านวยความสะดวกในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง โดยเลขานุการบริษัทที่คณะ

กรรมการแต่งต้ังเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมและมคีวามรู้ความสามารถทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ลขานกุารบริษทัและ

ด�ารงต�าแหน่งดงักล่าว โดยมกีารก�าหนดคณุสมบตัแิละขอบเขตอ�านาจ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงบทบาทหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องกับงานเลขานุการบริษัท ได้แก่ หน้าที่ของกรรมการ 

หน้าที่ของบริษัทฯ และมีความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบ 
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2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ 

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัฯ รวมทัง้ตดิตามให้มกีารปฏิบติัตามมตทิีป่ระชุมผูถื้อหุน้ และ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

4. จัดท�าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

หนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

รายงานการประชุม 

5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ 

ผูบ้ริหาร พร้อมทัง้จดัท�าส�าเนาส่งให้ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ นับจากวันท่ี 

ได้รับรายงาน

6. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่ 

รับผดิชอบต่อหน่วยงานทีก่�ากับบริษทัฯ ตามระเบยีบและข้อก�าหนด

ของหน่วยงานทางการ 

7. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของ 

ผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัทฯ 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

9. ด�าเนินการอืน่ๆ ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

5.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายวิเชียร โมลีวรรณ

หน่วยงาน ส�านักตรวจสอบ

ตำาแหน่ง รองผู้อ�านวยการอาวุโส

คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์การทำางาน   - ผู้จัดการอาวุโสส�านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 1 ม.ค. 2559 - ปัจจุบัน 

  - ผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย พ.ค. - ธ.ค. 2558

  - ผู้จัดการ ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - พ.ค. 2558

  - Head of Compliance and Enterprise Risk Management บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2550 - 2557

การอบรมและดูงาน - Anti-Corruption The Practical Guide

  -   Integrated Risk Management & Strategy

  - กลยุทธ์การลงทุนส�าหรับธุรกิจประกันภัย

  - GRC: Governance Risk Compliance

5.5 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา

หน่วยงาน ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Office)

ตำาแหน่ง รองผู้อ�านวยการ

คุณวุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

  ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

  Certified Professional Internal Auditor (CPIA) 

ประสบการณ์การทำางาน - รองผู้อ�านวยการ ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน

  - รองผู้อ�านวยการ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2558 - ปัจจุบัน

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาหาความรู้ และติดตามข้อมูล ข่าวสาร 

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น ทุ่มเท และ

สนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย 

อยู่ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

3. ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ค�านึงถึงผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ไม่กระท�าการใดๆ อนัจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อช่ือเสยีง และภาพลกัษณ์

ของบริษัทฯ

4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ

ฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ  

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

1. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและ 

ข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัทฯ ทีค่ณะกรรมการต้องทราบ และติดตาม

ให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงาน 

การเปลี่ยนแปลงในข้อก�าหนดกฎหมายที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการ 
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6. ค่าต อบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ�าปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 2,210,000 บาท

2. ค่าตรวจสอบรายงาน RBC (Risk Based Capital) ส�าหรับปี 2564 และไตรมาสที่ 2 ปี 2564 640,000 บาท

3. ค่าบริการอื่น  - บาท

รวม 2,850,000 บาท

  - ผู้จัดการ ส่วนตรวจสอบปฏิบัติการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ปี 2557 - 2558

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

  - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส�านักตรวจสอบ 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

5.6 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายเอนก คีรีเสถียร ปัจจุบันต�าแหน่งรองผู้อ�านวยการอาวุโส ส�านักเลขานุการบริษัท และรักษาการผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายกฎหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการท�าหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ 

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 อีเมล ir@bangkokinsurance.com หรือ โทรศัพท์ 0 2285 7320

นายเอนก คีรีเสถียร 

หน่วยงาน  ส�านักเลขานุการบริษัท

ตำาแหน่ง รองผู้อ�านวยการอาวุโส

 รักษาการผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย 

คุณวุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำางาน - รักษาการผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย บมจ.กรุงเทพประกันภัย ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 - รองผูอ้�านวยการอาวโุส ส�านักเลขานุการบริษทั บมจ.กรุงเทพประกันภยั พ.ค. 2560 - ปัจจบุนั

 - ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย บมจ.กรุงเทพประกันภัย มิ.ย. 2548 - พ.ค. 2555

 - รองผูอ้�านวยการ ฝ่ายกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ก.ค. 2556 - เม.ย. 2560

การอบรมและดูงาน The Thai Institute of Directors (IOD) 

 - Corporate Secretary Program (CSP) Class 44/2012

 - Effective Minute Taking Program (EMT) Class 42/2018

 - Board Reporting Program (BRP) Class 27/2018

 - Company Reporting Program (CRP) Class 22/2018

 Thai Listed Companies Association

 - Professional Development Program for Company Secretary Course 1/2021

 - Fundamental Practice for Corporate Secretary Program (FPCS) Class 18/2008

 Thailand Investor Relation Club (TIRC)

 - IR Fundamental Course 1/2018 

 Faculty of Laws, Ramkhamhaeng University 

 - Advanced Corporate, Banking and Financial Services Law Program (ABFL) Class 2/2016
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1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
 ในรอบปี 2564 
1.1 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหา เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลสัดส่วน จ�านวน 

และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับองค์กร 

โดยท�าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมี

คณุสมบตัเิหมาะสม เพือ่ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร และ

ผู้อ�านวยการใหญ่ ในกรณีที่ครบวาระ ลาออก หรือกรณีอื่นๆ พร้อม

เสนอช่ือบคุคลดงักล่าวให้ผูถ้อืหุน้หรือคณะกรรมการพจิารณาเพือ่อนุมตัิ

แต่งตั้ง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนด

ไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา” โดยมีการ

ก�าหนดคุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการเพื่อคัดเลือก

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถงึการก�าหนดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

1.1 คุณสมบัติของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ทกัษะทีห่ลากหลาย

เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยไม่จ�ากัดเพศ รวมถึงมีความเข้าใจ 

เป็นอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการ

ด�าเนินธุรกจิของบริษทัฯ พร้อมทีจ่ะแสดงความคดิเหน็โดยอสิระในการ

พจิารณาตดัสนิใจในเร่ืองต่างๆ โดยค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุของบริษทัฯ 

และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถอุทิศเวลาและ 

ความพยายามให้กับการเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

1.1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีของการเป็นกรรมการ 

บริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรือผูมี้อ�านาจควบคมุของ 

บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดบัเดยีวกนั 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบรษิัทฯ เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน 

ได้รับการแต่งต้ัง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไมเป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบตุร  

รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ผูม้อี�านาจควบคุม หรือบคุคลทีจ่ะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีมูลค่ารายการตั้งแต ่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 

แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่ากับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของผู้ที่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกจิกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคุมของบริษทัฯ และ

ไม่เป็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของ

ส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจควบคมุของ 

บริษทัฯ สงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชพีใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บรกิาร

เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ 

บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ

ควบคุม และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคุม หรือหุน้ส่วน

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี 

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการ

ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับ 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ
ด้านการกำากับดูแลกิจการ
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี

นัยกบักจิการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นัีย

ในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นร้อยละ 1 ของ

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบ

กิจการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขันทีมี่นัยกบับริษทัฯ 

หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

1.1.2 คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระทุกข้อ

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ

ในการด�าเนินกจิการของบริษทัฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม 

บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับ

เดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

4. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์

เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่สอบทานความน่าเช่ือถือของ 

งบการเงินได้

5. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ

1.2 กระบวนการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

ในการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งเมื่อครบ

วาระ คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเสนอรายชื่อ

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมดงักล่าวไปยงัคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่

พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง ซึ่ง

จะต้องได้รับการรับรองและอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

หรือทีป่ระชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดกรอบ

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกึ่งหนึ่ง

ของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. กรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็น

บุคคลสัญชาติไทย

3. การเลือกตั้งกรรมการให้กระท�าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยการ 

ลงคะแนนเสยีง 1 หุน้ต่อ 1 เสยีง การออกเสยีงลงคะแนนให้ใช้เสยีง

ข้างมาก หากคะแนนเท่ากนัให้ประธานทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีงช้ีขาด

4. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

1 ใน 3 และกรรมการที่พ ้นจากต�าแหน่งอาจได้รับเลือกต้ัง 

กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่ง 

ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 

ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสียงและมหีุน้นับรวม

ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

ส�าหรับการแต่งตั้งกรรมการทดแทนต�าแหน่งกรรมการที่ว่างลงในกรณี

อืน่ทีไ่ม่ใช่เน่ืองมาจากการครบวาระ ต้องได้รับอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ากว่า 3 ใน 4 ของจ�านวน

กรรมการทีเ่หลอือยู ่ทัง้น้ี บคุคลทีเ่ข้ามาเป็นกรรมการดงักล่าวจะมวีาระ

การด�ารงต�าแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้น 

ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

มสิีทธเิสนอช่ือบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมคุีณสมบติัเหมาะสม 

เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.bangkokinsurance.com โดยก�าหนด

หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกต้ังเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า พร้อมทัง้แบบฟอร์มการเสนอช่ือกรรมการแสดงอยูบ่นเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ด้วย

2. คุณสมบัติและกระบวนการสรรหาผู้บริหาร

2.1 คุณสมบัติของประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่า

ตอบแทนและสรรหา เป็นผู ้รับผิดชอบในการสรรหาประธานคณะ 

ผูบ้ริหาร ในกรณีทีม่ตี�าแหน่งว่างลง โดยก�าหนดคณุสมบตัขิองประธาน

คณะผูบ้ริหารต้องเป็นบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจประกันวินาศภัย มีภาวะความเป็นผู้น�า ความเช่ียวชาญ และ

ประวัติการท�างานที่โปร่งใส เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินกิจการงาน 

ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2.2 หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาประธานคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง

ประธานคณะผู้บริหาร ดังนี้

1. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา พิจารณาสรรหา

ประธานคณะผู้บริหารตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้

2. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา น�าเสนอประวตัพิร้อม

คณุสมบตัต่ิอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ

3. คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมติัแต่งต้ังประธานคณะผูบ้ริหาร

นอกจากนี้ ประธานคณะผู้บริหารได้รับมอบอ�านาจจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ให้เป็นผูพ้จิารณาบรรจแุละแต่งต้ังบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัยเข้าด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินกิจการงาน
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ของบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ได ้

โดยด�าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบริหารทรัพยากรบคุคล 

และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

ข้อมูลรายการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ 

ทางวิชาชีพระหว่างกรรมการอิสระ กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ภายใต้คุณสมบัติและกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ท�าให้

กรรมการอสิระของบริษทัฯ มคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสมและความเป็นอสิระ

อย่างแท้จริง ทัง้ยงัมไิด้ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษทัใหญ่ 

บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันแต่อย่างใด

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไม่มีข้อตกลงทางการค้าหรือรายการที่เกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพระหว่างบริษัทฯ 

กับกรรมการ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  

บริษทัร่วม หรือบคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ทีมี่มูลค่าเกนิกว่าทีส่�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนด 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 14 

สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ บริษัทร่วม และ

บริษัทย่อย สามารถท�าธุรกรรมที่อาจมีรายการระหว่างกันกับกรรมการ 

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งรายการที่ท�าไว้อยู่ก่อนแล้ว 

และ/หรือ ที่จะมีขึ้นในอนาคตได้ หากธุรกรรมเหล่าน้ันมีข้อตกลง

ทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไป

ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อทิธิพลในการทีต่นมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบคุคลทีม่คีวาม

เกีย่วข้อง ทัง้นี ้โปรดดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได้ในหวัข้อ รายการระหว่างกัน

ข้อก�าหนดของคณะกรรมการบริษัทฯ

เรื่องแผนการสืบทอดต�าแหน่งและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนด 

ค่าตอบแทนและสรรหามีหน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมมา

ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหารและผู้อ�านวยการใหญ่ โดยวิธี 

สรรหาจากบุคคลภายในก่อน หรือจากบุคคลภายนอกกรณีที่จ�าเป็น 

ทั้งน้ี ให้รวมถึงหน้าที่ในการวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งต่อไปด้วย 

โดยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดผู ้สืบทอดต�าแหน่ง 

ให้มากที่สุด ดังน้ันจึงให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดต�าแหน่งอย่าง

สม�า่เสมอ เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมด้านคณุสมบติัในการด�ารงต�าแหน่ง

ที่สูงขึ้น โดยมีนโยบาย ดังนี้

1. คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหามอบนโยบายในการ

คดัเลอืกคณุสมบติัของผูส้บืทอดต�าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหารและ

ผู้อ�านวยการใหญ่ให้แก่ประธานคณะผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาและ

ด�าเนินการ     

2. ประธานคณะผู้บริหารก�าหนดคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

และ Competency ของผู้สืบทอดต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร 

ผู้อ�านวยการใหญ่ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานตาม

โครงสร้างองค์กร

3. ผู้อ�านวยการใหญ่มีหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถและผล 

การปฏิบัติตาม Competency ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

และจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลตามหลักการของการพัฒนา

บุคลากรโดยควบคุมดูแลให้มีการพัฒนาตามแผนที่วางไว้ให้ 

ครบถ้วน และประเมินผลความก้าวหน้าในการพัฒนาโดยการให้ 

Feed Back อย่างเป็นรูปธรรม 

4. ประธานคณะผูบ้ริหารรายงานผลการพฒันาผูบ้ริหารทีเ่ป็นผูส้บืทอด 

ต�าแหน่งประธานคณะผู้บริหาร และต�าแหน่งผู้อ�านวยการใหญ่ 

ให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาทุกคร้ังที่มีการ

ประชุมคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาประจ�าป ี

ซึ่งจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจ�าปี

การแต่งตั้งผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหาเป็นผูพ้จิารณาแต่งต้ังผูด้�ารงต�าแหน่งประธานคณะผูบ้ริหาร

และต�าแหน่งผู ้อ�านวยการใหญ่ และน�าเสนอขอความเห็นชอบต่อ 

กรรมการบริษัทฯ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ส�าหรับการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร 

ให้เป็นหน้าที่คัดเลือกและแต่งต้ังโดยประธานคณะผู้บริหาร และ/หรือ 

ผู้อ�านวยการใหญ่ของบริษัทฯ ต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติของประธานคณะผู้บริหาร

และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของประธาน

คณะผู ้บริหารและผู ้บริหารระดับสูง โดยหลักเกณฑ์การพิจารณา 

ประกอบด้วย ปัจจยัด้านผลการด�าเนินงานเช่ือมโยงกบัดชันีช้ีวดัผลงาน 

(Key Performance Indicators: KPIs) ความสามารถในการพฒันาธุรกจิ 

การปรับปรุงประสทิธิภาพการด�าเนนิงาน และการพฒันาพนักงานภายใต้

การบงัคบับญัชา เพือ่เป็นการเสริมสร้างความยัง่ยนืให้กบับริษทัฯ  ทัง้น้ี 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาก�าหนด

ค่าตอบแทนประธานคณะผูบ้ริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู พร้อมน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

1.2  การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการด�าเนินธุรกิจเฉพาะบริษัทร่วม จ�านวน 3 บริษัท ส�าหรับ

รายช่ือบริษัทร่วมปรากฏในหวัข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุม่บริษทั 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการก�ากับดูแลการด�าเนินงาน 

ของบริษัทร่วม เพือ่ดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงนิลงทนุของบริษัทฯ ดงัน้ี

1) แต่งต้ังกรรมการหรือผูบ้ริหาร เพือ่เป็นตวัแทนบรษัิทฯ ไปด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

123



2) ก�าหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบนโยบาย สนับสนุน และให ้

ค�าแนะน�าด้านการรับประกันภัย สินไหมทดแทน ระบบเทคโนโลยี 

และบัญชีการเงิน โดยการลงมติในเร่ืองส�าคัญในระดับเดียวกับ 

ที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนท�ารายการ 

3) ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน 

รวมถึงการท�ารายการส�าคัญให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ ์

ของบริษัทฯ

1.3 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

 ในการก�ากับดูแลกิจการ

บริษทัฯ ให้ความส�าคญักบัการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเน่ืองจากเป็นกลไก

ส�าคญัในการน�าไปสูก่ารมรีะบบบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพ โปร่งใส และ

สามารถตรวจสอบได้ ซึง่จะช่วยสร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุน้ 

ผูล้งทนุ ผูม้ส่ีวนได้เสยี และผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย โดยการก�ากบัดแูลกิจการ

ทีด่จีะเป็นเครือ่งมอืในการเพิม่มลูค่า สร้างความสามารถในการแข่งขัน 

และการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว บริษัทฯ ได้ติดตามให้มีการปฏิบติั

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

1. การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

1.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษทัฯ ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะ

เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้และผูน้�าองค์กร มีหน้าทีใ่นการตดัสนิใจเกีย่วกบั

นโยบายและกลยทุธ์ทีส่�าคญัของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการก�ากับดแูล

ให้บริษทัฯ มกีารบริหารจดัการทีด่ ีรวมถึงมกีารน�านโยบายและกลยทุธ์

ไปปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและประโยชน์สูงสุด 

ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้น�าหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

มาปฏิบัติ ดังนี้

• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการก�ากับดูแลการบริหารงาน 

ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่า ฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได ้

รับอนุมัติ และมุ่งมั่นในการสร้างผลก�าไรระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อ

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยในปี 2564 ได้มี 

การปฏิบัติ ดังนี้

(1) ทบทวน ปรับปรุง และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ 

ของบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกปี เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่บริษัทฯ และ

ความมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น

(2) ให้ความเห็นชอบนโยบายต่างๆ ที่น�าเสนอ และอนุมัติวงเงิน 

ตามขอบเขตอ�านาจหน้าที่

(3) ติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารและดูแลให้มีการน�า

กลยุทธ์และแนวนโยบายที่ก�าหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารจะรายงานผลการด�าเนินงาน 

และผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาสในการประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ

(4) มส่ีวนร่วมในการพจิารณาให้ความเหน็ชอบต่อแนวทางการด�าเนินการ

ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นระยะๆ ด้วย

การใช้อ�านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ค�านึงถึงหลกัการตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้

อย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งก�ากับดูแล

ให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

• ระบบการควบคมุ การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษทัฯ เลง็เหน็ความส�าคญัของระบบการควบคมุภายใน 

ทัง้ในระดบับริหารและระดบัปฏบิตังิาน จงึได้มกีารก�าหนดหน้าทีค่วาม

รับผิดชอบและอ�านาจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังก�าหนดให้คณะผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษทัฯ ท�าการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษทัฯ อย่างน้อยปีละคร้ัง นอกจากน้ันบริษทัฯ ยงัมหีน่วยงาน

ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้

เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและข้อก�าหนดของกฎหมาย รวมถึงการ

บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ดังนี้

ส�านักตรวจสอบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่  

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงความถูกต้อง 

เช่ือถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและงบการเงิน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไป

ตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและค�าสั่งของบริษัทฯ และข้อบังคับ 

ของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของ

ระบบงาน และระบบควบคุมข้อมลูสารสนเทศ เพือ่ประเมนิประสทิธิภาพ

และการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน รวมถึงการติดตามและ

ประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ 

ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎหมายของหน่วยงานต่างๆ พร้อมประเมนิความเหมาะสมของวธีิการ

ปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ รวมทั้งติดตามทันทีเมื่อเกิดความบกพร่อง

หรือไม่เหมาะสม และศึกษาวิเคราะห์ ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับ

กฎหมาย ข้อปฏิบัติ ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติ

ได้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งดูแลติดตามอย่างสม�่าเสมอ

ส่วนบริหารความเสีย่งองค์กร ข้ึนตรงต่อผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติการ

บริหารความเสีย่งร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ก�าหนดกรอบ

และแนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมจัดท�าดัชนีช้ีวัดร่วมกับ 

หน่วยงานต่างๆ และให้ค�าปรึกษา แนะน�าข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายการบริหารความเสีย่ง และนโยบายการบริหารจดัการความเสีย่ง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกรอบการบริหารความเสีย่งและนโยบาย

การบริหารความเสี่ยงจะน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมตัเิป็นประจ�าทกุปี อกีทัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะติดตาม

ดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงทบทวน

ความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของการปฏิบัติตามนโยบายและ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ทราบและรายงานผลการบริหารความเสีย่งให้คณะกรรมการบริษทัฯ 

ทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้ทบทวนกรอบการบริหาร

ความเสีย่งและนโยบายการบริหารความเสีย่ง และน�าเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และ

จัดส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (คปภ.) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รวมถึงจัดท�านโยบาย

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• การประชุมคณะกรรมการ 

1. ก�าหนดการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการ

ประชุมอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการแจ้งก�าหนดตาราง

การประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการ 

ทุกท่านทราบก�าหนดการดังกล่าวในการประชุมไตรมาสที่ 4 ของ

ทกุปี เพือ่ให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชุมได้ 

ทั้งน้ี อาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม 

ความเหมาะสม ส�าหรับปี 2564 การประชุมคณะกรรมการเป็นไป

ตามก�าหนดการที่แจ้งไว้เป็นผลให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 

โดยเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 80 ของคณะกรรมการทั้งชุด 

2. การพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทเป็น 

ผู้รวบรวมเร่ืองที่ส�าคัญที่จะก�าหนดเป็นวาระการประชุม น�าเสนอ

ต่อประธานกรรมการเพือ่ขอความเหน็ชอบแล้วจดัเป็นระเบยีบวาระ

การประชุมพร้อมเอกสารประกอบการพจิารณาในแต่ละวาระ ทัง้นี้

กรรมการทกุท่านมีอสิระทีจ่ะเสนอเร่ืองเข้าสูว่าระการประชุมได้โดย

ผ่านเลขานุการบริษัท 

3. การจัดส่งเอกสารประกอบการประชุม เลขานุการบริษัทจะเป็น 

ผู้จัดท�าหนังสือเชิญประชุมกรรมการ และน�าส่งเอกสารก่อนการ

ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันพร้อมทั้งวาระการประชุมและ

เอกสารประกอบอย่างครบถ้วน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาใน

การพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งน้ี

ในปี 2564 สามารถส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ 

การประชุมให้กรรมการแต่ละท่านภายในก�าหนดทุกครั้ง 

4. การด�าเนินการประชุม ประธานกรรมการเปิดโอกาสให้กรรมการ

สามารถเสนอความคิดเห็นและซักถามรายละเอียดเกี่ยวกับผลการ

ด�าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม ดูแล และอื่นๆ ได้

ทุกเรื่องโดยไม่จ�ากัดเวลา ในการพิจารณาวาระต่างๆ กรรมการซึ่ง

มส่ีวนได้เสยีในเร่ืองทีพ่จิารณา ไม่มสีทิธิออกเสยีงและต้องไม่อยูใ่น

ทีป่ระชุมในวาระดงักล่าวชัดเจน เลขานุการคณะกรรมการจะบนัทกึ

การประชุมแบบสรุปประเด็นที่ส�าคัญพร้อมมติของที่ประชุม โดย 

จะให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมในการประชุม 

คณะกรรมการคร้ังถัดไป และในการประชุมทุกคร้ัง เลขานุการ 

คณะกรรมการจะจดัเกบ็รายงานการประชุมไว้อย่างเป็นระบบ เพือ่

การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบโดยคณะกรรมการและผู ้ที่

เกี่ยวข้องได้โดยสะดวก 

5. การเชญิผูบ้ริหารระดบัสูงเข้าร่วมประชุม ในการประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทกุคร้ังตลอดปี 2564 จะมผีูบ้ริหารระดบัสูง ได้แก่ กรรมการ

และประธานคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่

รับผดิชอบหน่วยงานด้านบญัชีและการเงนิเข้าร่วมประชุม เพือ่ตอบ

ข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของคณะกรรมการด้วยทุกครั้ง 

6. การเข้าถึงสารสนเทศ โดยเหตุที่คณะกรรมการบริษัทฯ มิได้ม ี

การประชุมกันทุกเดือน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจัดท�ารายงานผลการ

ด�าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทกุท่านทราบเป็นประจ�าทกุเดอืน 

โดยเริม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2550 เป็นต้นมาอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้

เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบัควบคมุและดแูลการปฏบิตังิาน

ของฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ันกรรมการยังสามารถ

ขอค�าชีแ้จงหรือขอตรวจเอกสารทีเ่กีย่วข้องกับเร่ืองทีพิ่จารณาเพิม่เตมิ

ได้จากประธานคณะผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัทด้วย 

7. การประชุมร่วมกันของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ในปี 2549 

คณะกรรมการบริษทัฯ อนุมัตินโยบายสนับสนุนให้กรรมการทีไ่ม่เป็น

ผู ้บริหารสามารถประชุมระหว่างกันเองได้โดยมอบหมายให้ 

เลขานุการบริษทัเป็นผูอ้�านวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 

2564 นอกจากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ซึง่เป็น 

การประชุมเพือ่ปฏบิตัภิารกิจตามทีไ่ด้รับมอบหมายแล้ว กรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารยังมิได้มีการประชุมระหว่างกันเองแต่อย่างใด 

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของการจัดท�า

งบการเงินของบริษัทฯ ที่สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลทางการเงิน

อย่างเพยีงพอ มคีวามโปร่งใสถกูต้อง รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญั

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ตาม

มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ โดยผ่าน

การตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/ 

หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ 

ตรวจสอบแล้ว ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานความ 

รับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย 
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• กระบวนการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้รับผิดชอบสัดส่วน 

จ�านวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับ

องค์กร รวมถึงได้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ให้เหมาะสมและใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยในปี 2564 

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา ได้พิจารณาขอบเขต 

ของบทบาท ความรับผดิชอบ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากกรรมการ

แต่ละท่าน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็น

ชอบค่าตอบแทนก่อนน�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

อนุมัติอีกครั้งหนึ่ง และได้ประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหาร

ส�าหรับปี 2564 มีกรรมการบริษทัเข้าใหม่ จ�านวน 1 ท่าน คอื นายธงชัย 

อานันโทไทย ต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล ซึ่ง

เลขานุการบริษทั ได้จดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ตามนโยบายทีก่�าหนดไว้

• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการเสริมสร้าง 

คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล จึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีประจ�าปีของคณะกรรมการ เพื่อน�าผลการประเมินไปพิจารณา

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต่อไป โดยการ

ประเมินผลคณะกรรมการแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

แบบทั้งคณะ เพื่อใช้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ

(2) การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายบคุคล เพือ่ใช้

ประเมนิผลตนเองในการปฏบิติัภาระหน้าทีข่องการเป็นกรรมการบริษทัฯ

(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้

ประเมนิผลการปฏิบตัหิน้าทีใ่นภาพรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ

สรรหา

รายชื่อ/ตำาแหน่ง หลักสูตร สถาบัน

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

กรรมการอิสระ

 และกรรมการตรวจสอบ

- Director Leadership Certification Program

 (DLCP) รุ่นที่ 0/2021

- Board Nomination and Compensation Program 

(BNCP) รุ่นที่ 11/2021

- Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2021

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

 บริษัทไทย (IOD)

2. ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

    กรรมการ 

และประธานคณะผู้บริหาร

- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน 

   Cyber Resilience Leadership:

   Herd Immunity

   ส�าหรับคณะกรรมการขององค์กรภาคการเงินปี 2564

- ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

 และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

 ประกันภัย

ปี 2564 กรรมการบริษัทฯ ได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ระดับสูงของบริษัทฯ และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

• การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานที่เกี่ยวข้องในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

ได้รับการฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนือ่ง รวมถงึส่งเสริมให้กรรมการและผูบ้ริหารเข้ารับการอบรม

ในหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้าง

ความรู้และช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ แบบทั้งคณะ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการรายบุคคล และกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ด�าเนนิการประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ แบบทั้งคณะ การด�าเนินงานของคณะกรรมการรายบุคคล 

และการด�าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ในการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

3. คณะกรรมการธรรมาภิบาลน�าผลการประเมนิ เพือ่พจิารณาปรับปรุง 

ประสทิธิภาพการด�าเนินงาน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

เพื่อทราบ

โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 

จะมุ ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน 

การด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีหลักเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน แยกได้ดังนี้
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1. การประเมินผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทัฯ แบบทัง้คณะ  

 การประเมนิผลประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ

แบบทั้งคณะ แบ่งหัวข้อการประเมิน 6 หมวด ได้แก่

1.1 นโยบายคณะกรรมการ  

1.2 การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ  

1.3 โครงสร้างของคณะกรรมการ    

1.4 แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ 

1.5 การจดัเตรียมและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ 

1.6 คณุลกัษณะของกรรมการ  

ในปี 2564 ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ โดยคะแนนเฉลีย่ 

4.91 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 98.20 ใกล้เคียง

กับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล

แบ่งหวัข้อการประเมิน 3 หมวด ได้แก่

2.1 โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

2.2 การประชุมคณะกรรมการ   

2.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  

ในปี 2564 ผลการประเมนิรวมทกุหมวดอยูใ่นระดบัดเีลศิ โดยคะแนนฉลีย่ 

4.83 คะแนน จากคะแนนเตม็ 5 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 96.60 ใกล้เคียง

กับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 แบ่งหัวข้อการประเมินเป็น 3 หมวด ได้แก่

 3.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย

 3.2 การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย    

3.3 บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชดุย่อย   

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 คณะ เป็นดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในปี 2564 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู ่ในระดับดีเลิศ 

โดยคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

(2) คณะกรรมการธรรมาภิบาล

 ในปี 2564 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู ่ในระดับดีเลิศ 

โดยคะแนนเฉลี่ย 4.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 99.60 ซึ่งเท่ากับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

(3) คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 ในปี 2564 ผลการประเมินรวมทุกหมวดอยู ่ในระดับดีเลิศ 

โดยคะแนนเฉลี่ย 4.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็น

ร้อยละ 97.00 ใกล้เคียงกับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา    

1.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การตระหนักในความส�าคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัและเคารพต่อสทิธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ทกุรายซึง่

เปรียบเสมือนเจ้าของกิจการ โดยมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 

สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเท่าเทียมกันตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

ก�าหนด ซึ่งปรากฏอยู่ในข้อบังคับและนโยบายก�ากับดูแลกิจการของ 

บริษัทฯ ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิการมีส่วนแบ่ง 

ในก�าไรของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สิทธิ 

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

สิทธิในการเสนอรายช่ือบุคคลเป็นกรรมการ สิทธิในการออกเสียง 

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการและก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิ 

ในการเสนอวาระการประชุม สทิธิในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนด

ค่าบริการ สิทธิการได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยมุ่งเน้นให ้

มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบโดยเท่าเทียมกันและโปร่งใส รายละเอียดสิทธิ

ต่างๆ ของผูถื้อหุน้สามารถศกึษาได้จากนโยบายการก�ากับดแูลกิจการและ

ข้อบงัคับของบริษัทฯ 

2. การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 

2.1 การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เป็นวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใช้สทิธิ

ในการตัดสินใจเก่ียวกับการด�าเนินงานในเร่ืองต่างๆ บริษัทฯ มี 

นโยบายจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 4 

เดอืนนับแต่วันสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และหากมคีวามจ�าเป็น

เร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเร่ืองที่กระทบหรือ

เกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรือเกีย่วข้องกบัเงือ่นไข หรือ

กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

แล้ว บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  

2.2 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยก�าหนด 

วนั เวลา และสถานที ่รายละเอยีดวาระการประชุมพร้อมความเหน็

ของคณะกรรมการในแต่ละวาระและเอกสารประกอบต่างๆ ให้แก่

ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม 

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มรีะยะเวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสนิใจ

ลงมตใินวาระต่างๆ ได้ และได้เผยแพร่ข่าวหนังสอืเชิญประชุมผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

กรณีทีผู่ถื้อหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ ได้แนบ

หนังสอืมอบฉนัทะส่งไปพร้อมหนังสอืเชิญประชุมเพือ่เปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ โดยการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

มาประชุมแทน หรือจะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอสิระผูด้�ารงต�าแหน่ง

ในคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะของ 

บริษทัฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ โดยบริษทัฯ 

ได้แจ้งให้กรรมการอิสระท่านน้ันทราบเร่ืองที่บริษัทฯ เสนอให้เป็น

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นด้วยแล้ว ทั้งน้ีเพื่อให้กรรมการอิสระ 

เข้าประชุมในวันดังกล่าวได้
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2.3 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม

ครบทั้ง 11 ท่าน โดยมีประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อ

ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง   

2.4 บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นในการลงทะเบียน 

เข้าประชุม โดยก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการบริษัท ได้ช้ีแจง 

วิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อ

เป็นตัวแทนผูถ้อืหุน้ในการเป็นพยานผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีง

ในการประชุม และระหว่างการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

ทุกราย สามารถใช้สิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนด้วยการ

อภิปราย ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้

ทกุวาระ โดยประธานฯ และผูบ้ริหารจะให้ความส�าคญักบัทกุค�าถาม 

และตอบข้อซกัถามอย่างชัดเจนและตรงประเดน็ รวมถงึจดัให้ผูถ้อืหุน้ 

ได้ลงคะแนนเสยีงอย่างโปร่งใสและให้สทิธิออกเสยีงในเร่ืองส�าคัญๆ 

ในแต่ละวาระ

2.5 ภายหลังการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้น โดยบันทึกรายชือ่กรรมการ/ผู้บรหิารที่เข้าร่วมประชุมและ

กรรมการที่ลาประชุม บันทึกการช้ีแจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง 

ลงคะแนนในแต่ละวาระ วิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

ก่อนด�าเนนิการประชุม บนัทกึผลของมตแิละผลของการลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

บันทึกค�าถามที่เป็นประเด็นส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นได้มีการซักถามและ 

การช้ีแจงของบริษัทฯ โดยสรุป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ

ได้ตลอดเวลา และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น 

ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ  

  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

(COVID-19) และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้

อย่างสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(E-AGM) ตามพระราชก�าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ 

พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการประชุม

ตามนโยบายที่ก�าหนดไว้ข้างต้นทุกประการด้วยกระบวนการจัด 

ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในลกัษณะทีส่่งเสริมการใช้สทิธิของผูถ้อืหุน้ทกุราย 

อย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ 

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ถือหุ้น และพยายามสร้างให้ 

เกดิความเท่าเทยีมกันของผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยเฉพาะ 

กับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ดังนี้

1. บรษัิทฯ ได้แจ้งก�าหนดการประชุมพร้อมระเบยีบวาระ และความเหน็

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และเผยแพร่หนังสอืเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบ

การประชุม ทัง้ฉบบัภาษาไทยและฉบบัภาษาองักฤษ (ส�าหรับผูถ้อืหุน้

ต่างชาติ) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้ามากกว่า 

30 วันก่อนวันนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระ 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอช่ือบคุคลเพือ่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวนัที ่1 ตุลาคม 2563 - วนัที ่31 ธันวาคม 

2563 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอยีดหลักเกณฑ์และปฏบิติัดงักล่าว 

ผ่านช่องทางการเปิดเผยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียง 

ลงมติ รวมทัง้สทิธิการออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

และเพือ่เป็นการรักษาสทิธขิองผูถื้อหุน้ทกุราย ประธานในทีป่ระชุม

ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ใน

หนังสอืเชิญประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และไม่มกีารเพิม่วาระการประชุม 

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด

4. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง 

สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ หรือบคุคลอืน่เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนน

แทนตนได้ โดยไม่มกีารก�าหนดเงือ่นไขซึง่ท�าให้ยากต่อการมอบฉนัทะ

1.4 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษทัฯ ให้ความส�าคญัต่อสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ และก�าหนด 

การปฏิบัติต่อผู ้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ ่มอย่างชัดเจน เพราะเช่ือว่า 

แรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสีย จะส่งผลให้ช่ือเสียงและภาพลักษณ ์

ของบริษัทฯ โดดเด่น สามารถแข่งขันและสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทฯ 

ในระยะยาวได้ โดยสามารถสรุปแนวทางปฏบิติัแยกตามกลุม่ต่างๆ ได้ดงัน้ี 

• ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะ 

เจ้าของบริษัทฯ มุง่มัน่เป็นตัวแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในการด�าเนินงาน 

โดยรักษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้างความพงึพอใจสงูสดุแก่ 

ผู้ถือหุ้นด้วยผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติต่อ 

ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม รวมถงึจดัให้มกีาร 

เปิดเผยข้อมลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัต่อเวลา และเช่ือถอืได้ 

• พนักงาน บริษัทฯ ให้โอกาสแก่พนักงานทกุระดบัอย่างเท่าเทยีมกัน

ในการท�างาน และยึดหลักคุณธรรมและความยุติธรรมในการ 

บริหารงานทรัพยากรบุคคล โดยไม่น�าความแตกต่างในเร่ืองเพศ 

128



เช้ือชาต ิศาสนา หรือสถานศกึษามาเป็นข้อจ�ากดัโอกาสของพนักงาน  

ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับอย่าง 

ต่อเน่ือง โดยพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของพนกังานที่

จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

รวมทั้งมอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในการท�างานให้แก่

พนักงานทุกคนโดยเท่าเทียมกัน และให้ค่าตอบแทนแก่พนักงาน 

ในอตัราทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม

  

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองสวัสดิการและความปลอดภัยของ

พนักงาน โดยจดัให้มสีวสัดกิารและสทิธิประโยชน์ทัง้ทีเ่ป็นพืน้ฐานและ

ทีส่งูกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด อาท ิ วันหยดุ วนัหยดุพกัผ่อนประจ�าปี 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการเงินกู้ ประกันชีวิตและสุขภาพ 

ให้กบัพนักงานและครอบครัว การตรวจสขุภาพประจ�าปี การด�าเนิน

กิจกรรม 5ส การดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มคีวาม

ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะอนามยั การส่งเสริมกจิกรรมให้พนักงาน

ผ่อนคลาย เป็นต้น โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

ให้กบัพนักงานทราบอย่างต่อเน่ือง

• ลูกค้า บรษิทัฯ มุง่ม่ันพฒันาและปรับปรุงประสทิธิภาพการให้บริการ 

รวมทั้งน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ความ

คุม้ครองทีเ่หมาะสมและเพยีงพอกบัความต้องการของลกูค้าในราคา

ที่ยุติธรรม การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและรวดเร็ว 

โดยบริษัทฯ ยดึหลกัความเป็นธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ตระหนักถงึ

ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อลูกค้าในเร่ืองการให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ความรู้อย่างถูกต้อง 

 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมช่องทางบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดต่อ

สอบถามข้อมลู/ข้อเสนอแนะ ส�าหรับรายละเอยีดการตดิต่อได้เผยแพร่

บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.bangkokinsurance.com นอกจากน้ี 

ยังได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า

โดยเฉพาะ เพื่อประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• คู่ค้า บริษัทฯ ถือว่าคู่ค้าน้ันเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนทางการค้า 

บริษทัฯ จงึปฏบิติัต่อคูค้่าด้วยความซือ่สตัย์ สจุริต โปร่งใส เสมอภาค

และเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติตามสัญญาหรือเง่ือนไขที่ตกลงไว้ 

อย่างเคร่งครัด มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และ 

เท่าเทยีมกนั รวมถงึเปิดโอกาสให้คูค้่าได้แสดงความคดิเหน็และให้

ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ยังก�าหนดกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและการประเมินผลงานไว้ใน

คู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของ 

คูค้่า บริษทัฯ จะไม่น�าข้อมูลความลบัทางการค้าของคูค้่าไปเปิดเผย 

ต่อบุคคลอื่น 

ส�าหรับกระบวนการคัดเลือกและประเมนิผลคู่ค้า บริษทัฯ ได้ก�าหนด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้

1. ก�าหนดคุณสมบัติของคู่ค้าที่จะเข้ามาท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดย

คุณสมบัติและเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า มีดังนี้

 1.1 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต

 1.2 ไม่มีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทุจริต หรือประพฤติมิชอบ    

 1.3 ให้การสนับสนุนด้านการบริการแก่ลูกค้า   

 1.4 มีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว

2. ก�าหนดเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า

3. พิจารณาคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครของคู่ค้า 

4. แจ้งผลการพิจารณาให้คู่ค้าทราบ เพื่อรับเข้าเป็นคู่ค้าในสัญญา

กับบริษัทฯ

5. จัดท�าสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า พร้อมขอ 

ความร่วมมือให้คู่ค้าปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 

พร้อมทั้งบันทึกทะเบียนรายชื่อคู่ค้าในสัญญา

6. ประเมินผลคู่ค้าเป็นประจ�าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 

ก�าหนด รวมถึงส�ารวจความพึงพอใจลูกค้าจากการให้บริการ

จากคู่ค้า

7. สรุปผลการประเมินคู่ค้าประจ�าปี และน�าเสนอผู้บังคับบัญชา

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8. แจ้งผลการประเมินประจ�าปีให้คู่ค้าทราบ

• คู่แข่ง  บริษทัฯ ด�าเนินธรุกจิภายใต้กรอบกตกิาการแข่งขัน มารยาท

ทางธรุกจิ ข้อก�าหนดของกฎหมายอย่างเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมลู

ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือ 

ไม่เหมาะสม รวมทัง้ไม่ท�าลายช่ือเสยีงของคูแ่ข่ง เพยีงเพือ่ประโยชน์

ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะมุง่เน้นการแข่งขนัทางด้านคณุภาพและ

ประสทิธิภาพของการให้บริการ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของลกูค้า และ

เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยโดยรวม 

• เจ้าหนี ้บริษทัฯ ยดึมัน่ในการปฏบิติัต่อเจ้าหน้ีทกุรายอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรมโดยอยู่บนพ้ืนฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม 

ทั้งสองฝ่าย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

อย่างเคร่งครัด กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไว้ได้ 

หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ

ล่วงหน้าโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริงเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง

แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม รวมถงึบริหารจดัการเงินทนุ

ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

• สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ

สังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายให้การสนับสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน การช่วยพัฒนาสังคมในการ

จ้างแรงงานผู้พิการ การส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือแก่ท้องถิ่น

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ โดยกิจกรรมต่างๆ ผูบ้ริหาร
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และพนักงานได้มีส ่วนร่วมและตระหนักถึงความส�าคัญของ 

การปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง รายละเอียด

กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

- สนับสนุนกิจกรรมพระราชส�านัก ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ 

อานันทมหิดล มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  

- สนับสนุนด้านสาธารณสุข บริจาคเคร่ืองช่วยหายใจ เคร่ืองผลิต

ออกซิเจนชนิดพ่นละอองยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์แก ่

โรงพยาบาล เป็นต้น

- สนับสนุนด้านการศึกษา โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

ยากจนระดับอุดมศึกษา โครงการทุนอาหารเช้าเสริมสร้าง

พัฒนาการเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา และสนับสนุนสิ่งของ

บริโภคและอุปโภค 

- สนับสนุนด้านการพัฒนาสังคมและอาชีพ โครงการส่งเสริมอาชีพ

ชาวบ้าน 

- สนบัสนุนด้านพทุธศาสนา บริจาคเงินสร้างก�าแพงวดัสวนป่าริมธาร 

จังหวัดมุกดาหาร

- สนับสนุนด้านสาธารณภัย บริจาคถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบ

สาธารณภัย และบริจาคค่าเบี้ยประกันภัยตึกหัวใจเพื่อแผ่นดิน 

โรงพยาบาลสกลนคร 

- สนับสนุนด้านโบราณคดี โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต 

เคร่ืองประดบัหนิโบราณจากแหล่งโบราณคดพีรหมทนิใต้ การจดัท�า

วดิโีอน�าชมพพิธิภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทนิใต้ ปรับปรุงห้องพพิธิภณัฑ์

ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ เป็นต้น 

- สนับสนุนด้านการกศุลต่างๆ การจดัท�าป้ายช่ือผูส้นบัสนุนตดิอาคาร 

สมเด็จพระศรีนครินทร์ บริจาคเงินมูลนิธิต่างๆ สนับสนุนสิ่งของ

บริโภคและอุปโภคแก่ชุมชน 

• ภาครฐั บริษทัฯ มุง่ด�าเนินธุรกจิภายใต้ข้อก�าหนดของกฎหมายและ

และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด  ให้ความร่วมมือและสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานก�ากับดูแล

บริษัทฯ โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ 

ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสตลอดจนสร้าง 

ความมั่นใจและความเชื่อถือซึ่งกันและกัน 

• การปฏบิตัติามหลกัสทิธิมนุษยชน บริษัทฯ มุ่งม่ันในการปฏบิตัติาม

หลกัสทิธิมนุษยชนสากล โดยปฏบิตัต่ิอพนักงานและผูม้ส่ีวนได้เสยี

อย่างเท่าเทยีมกัน และไม่เลอืกปฏิบติัอนัเน่ืองมาจากความแตกต่าง

ทางกายภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา 

สถานะทางสังคม ความเห็นทางการเมือง หรือเรื่องอื่นใด รวมถึง

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถน�าหลัก

สิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 

• ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของ

 บริษัทฯ ริเริ่มสร้างผลงานใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั้งด้านการพัฒนาคู่มือ

การท�างาน การออกแบบผลติภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ซึง่นอกจากเพือ่ประโยชน์ด้านธุรกจิแล้ว ยงัเป็นการพฒันาศกัยภาพ

ของพนักงานอกีทางหน่ึงด้วย อย่างไรกต็าม ผลงานใดๆ ทีพ่นักงาน

สร้างขึ้นในระหว่างการเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้มอบหมายหรือใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก 

บริษัทฯ งานดังกล่าวให้ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ แต่เพียง 

ผู้เดียว และห้ามเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลความลับ 

ทางธุรกจิและข้อมลูลบัอืน่ๆ ของบริษทัฯ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 

บริษทัฯ นอกจากน้ันบริษทัฯ ยงัก�าหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัิ

เพื่อป้องกันการกระท�าผิดกฎหมายลิขสิทธ์ิและพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อสารให้ทราบ 

ทั่วทั้งบริษัทฯ โดยมีกระบวนการควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ 

ที่มีประสิทธิภาพ 

• การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการ 

คอร์รัปชัน  ซึง่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์  www.bangkokinsurance.com/

company/anti-corruption ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ

คู่ค้า ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด โดยห้ามการเรียกร้อง ด�าเนินการ 

ให้หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทกุรูปแบบ ห้ามการใช้อ�านาจหน้าที่

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่น ห้ามการเสนอผลประโยชน์เพือ่จงูใจแก่บคุคลอืน่ใดอนัไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย ห้ามรับหรือให้ของขวัญ หรือเลีย้งรับรองอืน่ใดเกินกว่า

ความจ�าเป็น ห้ามสนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง ห้ามบริจาคเงินหรือให้เงิน 

สนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทาง 

ในการจ่ายสนิบน ห้ามจ่ายเงนิค่าอ�านวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ 

ทัง้ทางตรงและทางอ้อมแก่เจ้าหน้าทีรั่ฐ และการว่าจ้างเจ้าหน้าทีรั่ฐ/

พนักงานรัฐ เพื่อแต่งต้ังเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา 

และผู้บริหาร 

 นอกจากน้ี ยงัมสี�านักตรวจสอบท�าหน้าทีต่รวจสอบและประเมินผล

 การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง 

ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และก�าหนด

ให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ติดตามดูแลให้มีระบบการ

ควบคุมภายในทีป้่องกนัความเส่ียงด้านการคอร์รัปชันอย่างเพยีงพอ

และรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

• การสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีและการรับข้อร้องเรียน บรษิทัฯ ได้จดั 

ช่องทางอ�านวยความสะดวกให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถ 

ตดิต่อหรือร้องเรียนในเร่ืองทีอ่าจท�าให้เกดิความเสยีหายต่อบริษทัฯ

การกระท�าทีฝ่่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั จรรยาบรรณ รวมถงึ

การทุจริตคอร์รัปชัน มายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยผ่าน 

คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท ส�านักตรวจสอบ และ

ศูนย์ควบคุมคุณภาพ โดยการร้องเรียนโดยตรง ด้วยวาจาหรือ 

ท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ส่งเป็นจดหมายผ่านทางอเีมลหรือเวบ็ไซต์

ของบริษัทฯ ส�าหรับรายละเอียดวิธีการร้องเรียนสามารถศึกษา 
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ได้จากนโยบายการแจ้งเบาะแสที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.bangkokinsurance.com

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับเร่ืองการเปิดเผยสารสนเทศ 

เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ม ี

ส่วนได้เสีย จึงก�าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศส�าคัญ 

ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงนิตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส โดยการ

แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One 

Report) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านเวบ็ไซต์ 

ของบริษทัฯ โดยมกีารปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ เพื่อให ้

ผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อย่างเท่าเทียมกัน

และน่าเชื่อถือ โดยด�าเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมลูทีไ่ม่ใช่ข้อมลูทางการเงนิอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน

ทางการเงิน 

3. จัดท�ารายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแล 

สิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผล 

การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

4. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

5. การเปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการ

ชุดย่อย จ�านวนคร้ังของการประชุมและจ�านวนคร้ังที่กรรมการ 

แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา

6. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู ้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองของ 

คณะกรรมการ

7. การพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน

8. การเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และการปรับปรุงข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

 (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

 (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

 (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

 (4) งบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน  

 ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

 (5) แบบ 56-1 รายงานประจ�าปี และ 56-1 One Report ทีส่ามารถ

  ดาวน์โหลดได้

 (6) โครงสร้างการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และสดัส่วนการถอืหุน้

 (7) โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

 (8) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุม 

 สามัญผู้ถือหุ้น

 (9) ข้อบังคับบริษัทฯ 

 (10) นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 (11) จรรยาบรรณส�าหรับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 

 (12) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

 (13) นโยบายการแจ้งเบาะแส

 (14) โครงสร้างองค์กร

 (15) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน 

 สัมพันธ์ 

บรษิทัฯ ตระหนักดว่ีาข้อมลูของบริษทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกับการเงนิและทีม่ใิช่

การเงินล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ดังน้ี 

เพือ่ให้การเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และโปร่งใส 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบในการสื่อสาร 

ข้อมลูของบริษทัฯ กับนักลงทนุและบคุคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งน้ี ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อเพื่อสอบถาม 

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2285 7320 หรือทางอีเมล 

IR@bangkokinsurance.com

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการพบปะนักวิเคราะห์และนักลงทุน จ�านวน 

2 คร้ัง เพื่อให้ข้อมูลทิศทางการด�าเนินงานและผลประกอบการของ 

บริษัทฯ โดยรายละเอียดมีดังนี้

วันที่ นักวิเคราะห์/ผู้ลงทุน
(ราย)

จำานวนบริษัท
(แห่ง)

1 มถุินายน 2564 14 6

2 มิถุนายน 2564 1 1

2. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรม 

เพือ่ส่งเสริมพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความรับผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน 

ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้

เป็นการขัดต่อกฎหมาย 

ในปี 2564 บริษัทฯ ด�าเนินการด้านจรรยาบรรณธุรกิจ ดังน้ี

1. ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี ซึ่งจรรยาบรรณธุรกิจ 

ทีถ่อืปฏบิตัอิยูม่คีวามเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั และส�านักตรวจสอบ

ได้สอบทานการปฏิบติัตามจรรยาบรรณของพนักงานอย่างสม�า่เสมอ

2. จัดอบรมพนักงานในหลักสูตร “จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of 

Conduct)” จ�านวน 2 รุ่น เพือ่ให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั

หลักจรรยาบรรณทางธรุกิจ จริยธรรม ข้อพงึปฏบิติัทีด่ใีนการปฏิบตังิาน 

และสามารถน�าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม
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3. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน พงึหลกีเลีย่งการประกอบธรุกจิ

ที่แข่งขันกับบริษัทฯ และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับตนเอง บุคคล 

หรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ สอบทานรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

รายการที่ เ ก่ียวโยงกัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนน�าเสนอ 

คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาอนุมัต ิและเปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูประจ�าปี/รายงานประจ�าปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการรายงานการ

มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 

ส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้องต่อเลขานกุารบริษัททราบภายใน 7 วนั

นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้เคยรายงาน เพื่อเลขานุการ

บริษัทจะได้สรุปรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ

ในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี

4. การใช้ข้อมูลภายในเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน โดยห้ามมิให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทีไ่ด้รับทราบข้อมูลอนัเป็นสาระส�าคัญ

ต่อการเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ ท�าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจนกว่า

จะพ้น 24 ช่ัวโมงนับแต่วันที่เปิดข้อมูล รวมถึงก�าหนดสิทธิการเข้าถงึ

ข้อมลูในระบบงานต่างๆ ให้เฉพาะผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานโดยตรง

เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าระเบียบปฏิบัติในการรายงานการ

ถอืหลกัทรัพย์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพย์ตามพระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

โดยก�าหนดขอบเขตการรายงาน ผู้มีหน้าที่รายงาน วิธีการรายงาน 

ระยะเวลารายงาน รวมถึงก�าหนดให้มีการรายงานต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่ทราบทกุไตรมาส ซึง่ทีผ่่านมาได้ปฏบิติัตาม

นโยบายและระเบียบที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเป็นธรรม 

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งปลูกฝังแนวปฏิบัต ิ

ที่ดีเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งก�าหนดโครงสร้างองค์กร 

บทบาท และความรับผดิชอบในการก�ากับดแูลทีม่รีะบบการควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการด�าเนินงาน

อันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญ 

ในเรือ่งการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

(Collective Anti-Corruption: CAC) 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 

2558 มีมติให้บริษัทฯ ขอการรับรองเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยบริษทัฯ ได้รับการรับรอง 

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต ดงัน้ี

รายละเอียดใบรับรอง วันที่ได้รับ
การรับรอง

วันที่สิ้นสุด
การรับรอง

คร้ังแรก 16 ตุลาคม 2558 16 ตุลาคม 2561

ต่ออายุครั้งที่ 1 21 สิงหาคม 2561 21 สิงหาคม 2564

ต่ออายุครั้งที่ 2 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2567

แนวทางการดำาเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

1. บริษัทฯ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti- 

corruption Policy) พร้อมทั้งด�าเนินการปรับปรุงมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามข้อก�าหนด 

ทางกฎหมายและบริบทในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงสื่อสารนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่ดีให้คณะกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน 

ทกุระดบัในองค์กรรับทราบและน�าไปปฏบิติัอย่างเคร่งครัด โดยห้าม

การเรียกร้อง ด�าเนินการให้ หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทกุรูปแบบ 

ห้ามการใช้อ�านาจหน้าที่ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแสวงหา 

ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู ้อื่น ห้ามการเสนอผลประโยชน ์

เพื่อจูงใจแก่บุคคลอื่นใดอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามรับหรือให้ 

ของขวัญ หรือเลีย้งรับรองอืน่ใดเกินกว่าความจ�าเป็น ห้ามสนับสนุนเงิน

หรือประโยชน์อืน่ใดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมอืง 

กลุ่มทางการเมือง และห้ามบริจาคเงินหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ  

แก่บุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก�ากับดูแลให้

มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายฯ และต้องมีการทบทวนนโยบายฯ 

เป็นประจ�าทุกป ี

 ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรณีโดนกล่าวโทษหรือร้องเรียน 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการคอร์รัปชันและสนิบนจากส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส�านักงานป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทฯ มีนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) 

เพือ่ให้พนักงาน คู่ค้า หรือบคุคลภายนอกทีพ่บเหน็การกระท�าเข้าข่าย

ทจุริตคอร์รัปชันทีเ่กีย่วข้องกับบริษทัฯ ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ 

ซึ่งจะส่งตรงมาที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ การร้องเรียนบริษัทฯ 

จะถือว่าเป็นความลับที่สุด ทั้งน้ี บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครอง

ปกป้องผู ้ให้ข้อมูลหรือแจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 

จะด�าเนินการด้วยความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ถ้าผู ้ท�าการทุจริต
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คอร์รัปชันเป็นพนักงาน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย 

ตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายด้วย 

หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

3. บรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการบริหารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะ

การด�าเนินธุรกจิของบริษทัฯ โดยมีกระบวนการประเมินความเสีย่ง

จากการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของมาตรการ 

ทีต้่องตดิตามเป็นระยะๆ เพือ่ให้การน�ามาตรการต่อต้านการทจุรติ

และคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล โดยจะติดตามและน�า

เสนอผลการปฏิบัติต่อคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานต่อ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามล�าดับ 

4. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนเก่ียวกับ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้ง

นโยบายที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง เช่น จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

นโยบายการแจ้งเบาะแส เป็นต้น นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดส่ง

พนักงานไปอบรมภายนอกกับกรมบัญชีกลางร่วมกับส�านักงาน 

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ (ส�านักงาน 

ป.ป.ท.) หลกัสตูรปลกูจติส�านึกเจ้าหน้าทีข่องรัฐตามหลกัธรรมาภิบาล

ต่อต้านการทุจริตประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5. บรษิทัฯ ได้สือ่สารกบัหน่วยงานภายนอกและผูมี้ส่วนได้เสยีให้ทราบ

ถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแส ผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจ�าปี และวารสารของบริษัทฯ 

ให้ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

6. บริษัทฯ ก�าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบท�าหน้าที่ตรวจสอบและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม 

และก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ติดตามดูแลให้มี

ระบบการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน

อย่างเพียงพอและรายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและการทุจริต
บริษทัฯ สนับสนุนให้พนกังานและบคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องแจ้งเบาะแส 

หรือร้องเรียนข้อมูลการกระท�าที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือไม่สอดคล้อง 

กับแนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ผ่านหลากหลายช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์  

คณะกรรมการตรวจสอบ/เลขานุการบริษัท/

ส�านักตรวจสอบ/ศูนย์ควบคุมคุณภาพ 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์/อีเมล/เว็บไซต์

โทรศัพท์ 0 2285 7772

anti-corruption@bangkokinsurance.com

www.bangkokinsurance.com

ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายรักษาความลับโดยไม่เปิดเผยตัวตนของผู้รายงาน 

รวมถึงมีกระบวนการจัดการเร่ืองร้องเรียนอย่างเป็นระบบ ด้วยการ

ก�าหนดหน่วยงานที่มีความช�านาญในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และ 

รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโทษทางวินัยและ

รายงานผลการพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 

ทุกไตรมาส

ข้อมูลการร้องเรียนในปี 2564
บริษัทฯ ได้ติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือการกระท�าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ โดยในปี 2564 มีเรื่องร้องเรียนจ�านวนทั้งสิ้น 8 เรื่อง 

สามารถแยกได้  ดังนี้

รายละเอียด จำานวนเรื่อง ผลดำาเนินการ

การไม่ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 4 เรื่อง
ด�าเนินการตรวจสอบและได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จ

การประพฤติที่ไม่สุจริต 2 เรื่อง

การทุจริตต่อการปฏิบัติงาน 2 เร่ือง อยู่ระหว่างการพิจารณา

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการลงโทษพนักงานผู้กระท�าความผิดตามความเหมาะสม อันประกอบด้วย การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

และการเลิกจ้าง
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ลูกค้า/คู่ค้า/
ผู้เกี่ยวข้อง

Yes

Yes

No

คณะกรรมการตรวจสอบ/
เลขานุการบริษัท/
สำานักตรวจสอบ/

ศูนย์ควบคุมคุณภาพ

ศูนย์ควบคุมคุณภาพ สำานักตรวจสอบ

No

ร้องเรียน
รับเรื่อง

ร้องเรียน

รับทราบ

ผลการแก้ไข

เสนอคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/

คณะกรรมการบริษัทฯ

พิจารณาสั่งการ

แจ้งหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องแก้ไข

ตามระเบียบ

วิธีปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริง

เรื่องทุจริต

คอร์รัปชัน

กระทบชื่อเสียง/

ภาพลักษณ์/ฐานะการเงิน/

เกี่ยวข้องผู้บริหารระดับสูง

ผิดกฎหมาย/

กฎระเบียบ/

ข้อบังคับ

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง

เสนอกรรมการ

ผู้อ�านวยการใหญ่

พิจารณาสั่งการ

ทุจริต

ภายในบริษัท

ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง

ด�าเนินการ

ตามระเบียบการ

พิจารณาความผิด

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
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การควบคุมภายใน

1. ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

ทีม่ปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล   คณะกรรมการบริษัทฯ และผูบ้ริหาร

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการ

ควบคมุภายใน และการบริหารจดัการความเสีย่ง ซึง่ช่วยให้การด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 6/2564 เมื่อวันที ่

12 พฤศจิกายน 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมประชุมด้วย 

ได้ท�าการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน ตามแบบ

ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุม 

ในด้านต่างๆ ดังนี้

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) 

และจริยธรรม

2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ 

ท�าหน้าที่ในการก�ากบัดแูล (Oversight) และพฒันาการด�าเนินการ

ด้านการควบคมุภายใน

3. ฝ่ายบรหิารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การก�าหนดอ�านาจ

ในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุ

วัตถุประสงค์ภายใต้การก�ากบัดแูล (Oversight) ของคณะกรรมการ

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งม่ันในการจงูใจ พฒันา และรักษาบคุลากร

ที่มีความรู้ความสามารถ

5. องค์กรก�าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ

ควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรก�าหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอเพื่อให้สามารถ

ระบแุละประเมนิความเสีย่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการบรรลวุตัถุประสงค์ 

ขององค์กร

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจจะกระทบ 

ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริต ในการประเมนิความเสีย่ง

ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบ 

ต่อระบบการควบคุมภายใน

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมมีาตรการควบคุมทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวัุตถปุระสงค์ 

ขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบ

เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก�าหนด

สิ่งที่คาดหวังและข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้น้ัน

น�าไปสู่การปฏิบัติได้

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

(Information and Communication)

13. องค์กรมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การ 

ควบคมุภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนดไว้

14. องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และ 

ความรับผดิชอบต่อการควบคมุภายในสามารถด�าเนินไปได้ตามทีว่างไว้

15. องค์กรได้ส่ือสารกับหน่วยงานภายนอกเก่ียวกับประเด็นที่อาจมี 

ผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจ 

ได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

อย่างทนัเวลาต่อบคุคลทีรั่บผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสงูและ

คณะกรรมการตามความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว 

มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ไม่มีข้อบกพร่อง

ในระบบการควบคุมภายใน มีการควบคุม ดูแลการป้องกันรักษา

ทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินฯ ของส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท ์

เช่นเดยีวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ คอื บริษทัมรีะบบการควบคมุภายใน

และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม มีการควบคุมดูแล

ป้องกันรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ และมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ

ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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3. หัวหน้างานตรวจสอบภายในและ
 หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของนายวิเชียร 

โมลีวรรณ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า คุณสมบัติของ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ส่วนหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของนางสาวอุมาพร หวลบุตตา

การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผูด้�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษทัฯ จะต้องได้รับการเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้น้ี ข้อมลูรายละเอยีด คณุสมบตัขิองหวัหน้างานตรวจสอบภายในและ

งานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ระบุอยู่ในหัวข้อ โครงสร้าง

การก�ากับดูแลกิจการ: ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ
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รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน
บริษทัฯ มบีางรายการธุรกิจกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกัน ซึง่เกีย่วข้องกันโดย

การถือหุ ้น หรือการมีผู ้ถือหุ ้นและ/หรือกรรมการบางส่วนร่วมกัน 

โดยในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง

กันน้ัน บริษทัฯ ค�านึงถงึเน้ือหาของความสมัพนัธ์ทีแ่ท้จริงมากกว่าทีเ่ป็น

ไปตามรูปแบบทางกฎหมาย หรือสัญญาที่ก�าหนดให้เป็น รายการ 

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด 

นอกจากที่ได้มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินปี 2564 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 และ 

ข้อที่ 30 บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส�าหรับรายการธุรกิจและ

ยอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

* ส�าหรับอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับหรือจ่ายกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นอัตราที่คิดให้กับลูกค้าทั่วไปตามราคาตลาด

รายการ กิจการที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะ 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
2564 2563

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 - 281.2 268.9

เงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลค่า 
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 30 - 23,811.8 20,165.1

เบี้ยประกันภัยรับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

349.6 327.9

เบี้ยประกันภัยค้างรับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

35.8 6.5

ดอกเบี้ยรับ* ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

51.3 68.4

เงินปันผลรับ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

120.0 171.4

เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) การถือหุ้นบริษัทฯ (9.97%)
และมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน

6,660.9 8,388.8

(ล้านบาท)
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผล
ของรายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น และที่ผู ้สอบบัญชีได้เปิดเผยไว ้

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ัน เพื่อช่วยสนับสนุนการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ เป็นการรักษาและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ และ 

ช่วยเสริมสร้างธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 

และในด้านความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน ก็เป็นรายการ

โดยปกติของการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ 

ข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากับและสง่เสรมิการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นมาตรฐาน 

ด้วยราคาที่เป็นธรรมตามราคาตลาด โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ เป็นส�าคัญ

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
บริษทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในหลายระดบัตามลกัษณะของรายการ 

มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ

นโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินการกับกิจการอื่นทั่วไป 

เพือ่มใิห้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการท�ารายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก�าหนด หากแต่ว่ามีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไข

ทีเ่ป็นปกตธุิรกจิและเป็นไปตามราคาตลาด โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผล

ของรายการระหว่างกัน ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
การมีรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่บริษัทฯ จะมีต่อไปในอนาคต 

เป็นไปตามความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลตามที่ได้อธิบายไว้ 

ข้างต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติภายใต้หลักเกณฑ์และประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งด�าเนินธุรกิจด้วยความชัดเจน โปร่งใส และ

ยุติธรรมต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ตลอดจนรักษาประโยชน์สูงสุดของ 

บริษัทฯ เป็นส�าคัญ
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ส�านักประเมินความเสี่ยงภัย
ไกรวุฒิ ชมภูโคตร

ธุรกิจนายหน้า
ลสา โสภณพนิช

ส่วนบริหารความเส่ียงองค์กร
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

ประธานกรรมการ

ชัย โสภณพนิช

ประธานคณะผู้บริหาร

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

 กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

คณะผู้บริหาร

ส�านักการลงทุน 
เอกมล อังค์วัฒนะ

ส�านักบริหารสัญญา
ประกันภัยต่อ

สิทธิกุล อารยเวชกิจ

ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน
ธีรยุทธ กิจวรพัฒน์

ธุรกิจตัวแทน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ธุรกิจสถาบันการเงิน
จักรกริช ชีวนันทพรชัย
ทัศพงศ์ บุศยพลากร

ธุรกิจลูกค้ารายย่อย
ชวาล โสภณพนิช (รักษาการ)

ทัศพงศ์ บุศยพลากร (รักษาการ)

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
ปวีณา จูชวน

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่

จักรกริช ชีวนันทพรชัย

ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์
ยิ่งยศ แสงชัย

ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ศุภชัย อัศวารักษ์

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ล.ชลิตพงศ์ สนิทวงศ์

ฝ่ายกฎหมาย
เอนก คีรีเสถียร (รักษาการ)

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565

ส�านักเลขานุการบริษัท
เอนก คีรีเสถียร

ส�านักบริหารอาคาร
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

ธุรกิจลูกค้าองค์กร
ปวีณา จูชวน

ฝ่ายสินไหมทดแทน
สุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์

คณะกรรมการ 
ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการลงทุน

เลขานุการบริษัท 
ศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักบริหารโครงการและวิเคราะห์ระบบงานเชิงธุรกิจ
ภมรทิพย์ เพ็ชร์คำา

ส�านักตรวจสอบ
วิเชียร โมลีวรรณ

ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่
ชวาล โสภณพนิช

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชวาล โสภณพนิช

ส�านักบริหารแบรนด์องค์กร
ชวาล โสภณพนิช

ส�านักประธานกรรมการ
- ส่วนวางแผนองค์กร  

- ส่วนสถิติและบริหารข้อมูล

- ส่วนคณิตศาสตร์ประกันภัย

- ส่วนออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ส่วนบริการลูกค้าและบริการกรมธรรม์

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์

ส�านักก�ากับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อุมาพร หวลบุตตา

ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ
เจษฎ ทองประดิษฐ์

139



คณะท่ีปรึกษา

นายด�ารงค์ กฤษณามระ
ที่ปรึกษา

นายปิติ สิทธิอ�านวย
ที่ปรึกษา

นายวรวิทย์ โรจน์รพีธาดา
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการและประวัติคณะกรรมการ

นายชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
และกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับริษทั
อายุ 78 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

9 พฤศจิกายน 2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 3,917,051 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.679019

  ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

  (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

 หมายเหตุ นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม

  พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้

 คู่สมรส-นางนุชนารถ โสภณพนิช

 จ�านวน 1,103,671 หุ้น หรือคิดเป็น

 ร้อยละ 1.036603 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิ

 ออกเสียงทั้งหมด

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�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 9 พ.ย. 2561 - ปัจจบุนั, ปี 2521 - 16 ม.ิย. 2560 

 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

• ปี 2553 - 2558

 ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร

 บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

• ปี 2519 - 2552

 กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

• ปี 2511 - 2518

 กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 14 ส.ค. 2563 - ปัจจุบัน, ปี 2511 - 2558

 กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

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

 ประธานกรรมการ บมจ.จรงุไทยไวร์แอนด์เคเบิล้

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

 ประธานกรรมการ บมจ.ไฟน์ เม็ททลั เทคโนโลยส์ี

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

  ประธานกรรมการ บมจ.โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

• พ.ย. 2561 - เม.ย. 2564

 ประธานกรรมการ กรรมการลงทุน

 และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• ปี 2559 - มิ.ย. 2560

 ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• ปี 2534 - 2558

 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกนัภัยต่อ

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 17 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน 

 และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปี 2558 - 17 พ.ค. 2561

 กรรมการ คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปี 2546 - ปัจจุบัน

 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

 สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปี 2551 - ปัจจบุนั

 กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิ

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• ปี 2560 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

• ปี 2551 - 2559

 รองประธานกรรมการบริหาร หอศิลป์

 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

• ปี 2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ มูลนิธิอาสารักษาดินแดน

 ในพระบรมราชินูปถัมภ์

• ปี 2552 - ปัจจุบัน

 กรรมการ มลูนิธิ 100 ปี สมเดจ็พระศรีนครินทร์

• ปี 2540 - ปัจจุบัน

 กรรมการ มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์  

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปี 2537 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย

• ปี 2523 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ มูลนิธิโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์

• ปี 2555 - ปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร Association of Insurers and

 Reinsurers of Developing Countries

• ปี 2541 - ปัจจุบัน

 กรรมการ PT Asian International Investindo

• ปี 2541 - ปัจจุบัน

 กรรมการ Asian Insurance International 

 (Holding) Ltd.

• ปี 2552 - 2558

 กรรมการ International Insurance Society,

 Inc., New York, U.S.A.

• ปี 2549 - 2551

 ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย

• ปี 2527 - 2529, 2532 - 2534, 2540 - 2542,

 2542 - 2544, 2548 - 2550

 นายกสมาคม สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• ปี 2513 - 2550

 กรรมการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• ปี 2531 - 2535

 Chairman, Asean Reinsurance Corp., Ltd. 

 Singapore

• ปี 2530 - 2532

 Chairman, Asean Insurance Council, Jakarta

• ปี 2527 - 2529, 2547 - 2549

 President, The East Asian Insurance Congress
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นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2549

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายกองเอก เปล่งศกัดิ ์ประกาศเภสชั
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 79 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 เมษายน 2542

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  สาขาสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาศิลปศาสตร์ สถาบันราชภัฏล�าปาง

• วิชาการค้าจาก Ross College (Dublin) 
 ประเทศไอร์แลนด์
• ประกาศนียบัตรการบริหารระดับสูงสุดของ 
 The Association for Overseas Technical
 Scholarship (AOTS) ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
 ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 1
• AC Hot Update เตรียมรับ CG ยุคใหม่
 ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน สมาคมวิชาชีพบัญชี

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�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• 7 เม.ย. 2542 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• 11 ส.ค. 2560 - 9 พ.ย. 2561
 ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ปี 2547 - 2548 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
 และสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2542 - 2548
 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• ปี 2540 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษาอาวุโส บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี

ต�าแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ก.ย. 2552 - ปัจจุบัน นายกองเอก รองประธาน
 มลูนธิอิาสารกัษาดนิแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์
• ปี 2544 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
• ปี 2523 - 2544
 รองประธานกรรมการ บมจ.ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์
• ปี 2553 - 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ในคณะกรรมการปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
• ปี 2521 - พ.ย. 2561 กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย)
  จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - เม.ย. 2553
 กรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษทัภิบาล
 ธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2548 - มิ.ย. 2553
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 ธนาคารสินเอเซีย จ�ากัด (มหาชน)
• ปี 2530 - 2558
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
• ปี 2527 - 2549 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์  
 บจก.เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น
• ปี 2540 - 2548
 ประธานกรรมการ บจก.เอม็ซ ีอนิดสัเทรียลเคมคิลั

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�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 27 ก.พ. 2552 - ปัจจุบัน
 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• 28 ก.พ. 2549 - ปัจจุบัน,
 3 เม.ย. 2545 - 17 พ.ย. 2547
 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• 30 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ บมจ.แชงกรี-ลา โฮเต็ล
• ปี 2562 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 บมจ.ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ 
• เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ไฮด ์  

ต�าแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปี 2556 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น
 (TCC Group)
• ปี 2554 - 2555 ผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั
• ปี 2551 - 2554
 ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• ปี 2544 - 2551
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• ปี 2543 - 2544
 ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบภาษี
 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• ปี 2554 - 2555 กรรมการ ธนาคารออมสิน
• ปี 2553 - 2554, 2549 - 2551
 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
• ปี 2553 - 2554, 2548 - 2549
 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• ปี 2552 - 2555 กรรมการ องค์การเภสัชกรรม
• ปี 2548 - 2550
 กรรมการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
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นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

27 กุมภาพันธ์ 2550

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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

 และการพาณชิย์ สถาบนัวทิยาการการค้า รุ่นที ่3

• วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการ

 ด้านความมั่นคงขั้นสูง

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2

 

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Leadership Certification

 Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564

• หลักสูตร Board Nomination and

 Compensation Program (BNCP)

 รุ่นที่ 11/2564

• หลักสูตร Risk Management Program

 for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2564

• หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559

• หลักสูตร Director Certification Program

 Update (DCPU) รุ่นที่ 1/2557

• หลักสูตร Anti - Corruption for Executive

 Program (ACEP) รุ่นที่ 7/2556

• หลักสูตร Advanced Audit Committee

 Program (AACP) รุ่นที่ 10/2556

• หลักสูตร Financial Institutions Governance

 Program (FGP) รุ่นที่ 2/2554

• หลักสูตร Audit Committee Program

 (ACP) รุ่นที่ 32/2553

• หลักสูตร Role of the Compensation

 Committee Program (RCC) รุ่นที่ 4/2550

• หลักสูตร Role of the Chairman Program

 (RCP) รุ่นที่ 13/2549

• หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) รุ่นที่ 17/2545

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 1 มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน

 กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 27 ก.พ. 2550 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 7 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• ปี 2557 - 2563

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• ปี 2555 - 2557

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• 14 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร 

 ความเสี่ยง บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

• มิ.ย. 2552 - 21 มี.ค. 2559

 กรรมการอิสระ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์

• ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)

 กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

 ก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์

• ปัจจุบัน ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

 ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.โออิชิ กรุ๊ป

• ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

 ตรวจสอบ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ�ากดั (มหาชน)

• เม.ย 2559 - พ.ย. 2560 กรรมการอิสระ

 และประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 26 พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการตรวจสอบ

 ประธานกรรมการบริหารความยัง่ยนืและความเสีย่ง

 กรรมการสรรหา และหัวหน้ากรรมการอิสระ

 บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• 1 ก.พ. 2562 - 25 พ.ย. 2564

 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• 31 ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ

 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์)

• มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล

 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

 ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

• 27 ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• 26 มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 รองประธานกรรมการ

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• 29 พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ปัจจุบัน กรรมการกฤษฎีกา

• 24 มี.ค. 2560 - ส.ค. 2563

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• 2 ต.ค. 2557 - 6 ก.ย. 2558

 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• เม.ย. 2553 - ก.ค. 2556

 กรรมการ บจก.บีเจซี โลจสิติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์

• พ.ย. 2551 - มี.ค. 2556

 ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

 ประจ�ากระทรวงพาณิชย์

• เม.ย. 2550 - มิ.ย. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิใน

 คณะกรรมการ สภาธุรกิจประกันภัยไทย

• ต.ค. 2549 - มี.ค. 2551

 รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

• ต.ค. 2549 - ก.พ. 2551

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

• ก.ย. 2549 - ก.พ. 2551

 ที่ปรึกษาคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 

 ฝ่ายเศรษฐกิจ

• ปี 2548 - พ.ค. 2554 อนุกรรมการ

 ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 เกีย่วกบัการส่งเสริมและพฒันาองค์การมหาชน 

 และองค์กรรูปแบบอื่นในก�ากับของราชการ 

 ฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ

• ปี 2545 - 2550

 ประธานกรรมการ สถาบันประกันภัยไทย

• ปี 2544 - ส.ค. 2551 กรรมการในคณะกรรมการ  

 นโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

• ปี 2544 - 2549

 อธิบดีกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

• ปี 2542 - 2544 ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย์

• ปี 2537 - 2542 รองอธิบดีกรมการประกันภัย

 กระทรวงพาณิชย์
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นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการก�าหนด
ค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 79 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 153,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.144266

 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

นายสุวรรณ แทนสถิตย์
กรรมการอิสระ
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 77 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

26 เมษายน 2548

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโท M.Sc. in Commerce, University

 of Santo Tomas, Philippines

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• ปริญญาโทบริหารธุรกจิ สาขาการเงนิการธนาคาร

 the Wharton School of Finance

 and Commerce, University of Pennsylvania

• ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วุฒิบัตร Management Development

 Program, the Wharton School

• วุฒิบัตร Executive Development Program,

  Harvard Business School

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) รุ่นที่ 0/2543

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 18 ส.ค. 2547 - ปัจจุบัน

 ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

 และสรรหา บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 26 เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2548 - ปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 

 (มหาชน)

• ปี 2548 - ม.ค. 2562

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2549 - 2553

 กรรมการผู้อ�านวยการ

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - ปัจจุบัน

 กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.ไทยออพติคอล กรุ๊ป

• ปี 2548 - 2556

 กรรมการอิสระ บมจ.ทดีบับลวิแซด คอร์ปอเรช่ัน

• ปี 2542 - 2544

 กรรมการผู้จัดการใหญ่

 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปี 2514 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.กาญจนทัต

• ปี 2553 - พ.ค. 2558

 กรรมการ

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• ปี 2545 - 2552

 ที่ปรึกษา ศูนย์พัฒนาการ

 ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ปริญญาตรี B.B.A. Management, 

 University of the East, Philippines

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 355

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program

 (DCP) รุ่นที่ 63/2548

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 16 พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน

 กรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา 

 บมจ.กรงุเทพประกนัภยั

• 26 เม.ย. 2548 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 30 เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน

 กรรมการก�ากับความเสี่ยง

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• 18 ธ.ค. 2550 - ปัจจุบัน

 กรรมการบริหาร

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ต.ค. 2549 - ปัจจบุนั

 กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2547 - เม.ย. 2562

 กรรมการบริหารความเสี่ยง

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2539 - 2549

 รองผู้จัดการใหญ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2533 - 2539

 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

 ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2521 - 2533

 ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

• ปี 2545 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ

 และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 23 ก.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บจก.คลินิเซอร์

• ปี 2559 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ บจก.บัวหลวงเวนเจอร์ส

• ปี 2549 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ บจก.บริหารสินทรัพย์ทวี
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หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
กรรมการอิสระ
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ 72 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 เมษายน 2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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) รุ่นที ่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 Progra
 (DAP) รุ่นที่ 12/2547
• หลักสตูร Finance for Non-Finance Director
  (FND) รุ่นที่ 1/2544 และ รุ่นที่ 14/2547

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
• 26 เม.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
 และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรหิาร
 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ
• ปี 2526 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บมจ.บริการเช้ือเพลงิการบนิกรุงเทพ
• ปี 2526 - 2557 กรรมการผู้จัดการ
 บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

• ปี 2540 - 2546 รองกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่
 ฝ่ายพฒันาและสนับสนุนธุรกจิ บมจ.การบนิไทย

ต�าแหน่งในบริษัท/
องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
• ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
 บจก.บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น
• ปี 2561 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก.บาฟส์ อนิเทค
• ปี 2559 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ 
 บจก.บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์
• ปี 2553 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ บจก.ขนส่งน�้ามันทางท่อ
• ปี 2540 - 2549
 กรรมการผู้จัดการ บจก.ขนส่งน�้ามันทางท่อ
• ปี 2534 - 2553
 กรรมการ บจก.ขนส่งน�้ามันทางท่อ
• ปี 2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
• ปี 2539 - 2554
 กรรมการผู้จัดการ บจก.ไทยเชื้อเพลิงการบิน
• ปี 2536 - 2558
 ประธานกรรมการ
 บจก.บริการน�้ามันอากาศยาน
• ปี 2554 - 2556
 กรรมการ BAFS International Limited
• ปี 2547 - 2557
 กรรมการ บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท
• ปี 2547 - 2554
 กรรมการผู้จัดการ บจก.เจพี-วัน แอสเซ็ท

นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการอิสระ
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

23 เมษายน 2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 2,949 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002770

 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

 หมายเหตุ นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ. 

  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้ คูส่มรส-นายชาตศิริิ 

 โสภณพนชิ จ�านวน 2,949 หุน้

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

• โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบัน

 การเงิน (FINEX V) รุ่นที่ 5

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program 

 (DAP) รุ่นที่ 40/2548

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 13 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน

 ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 25 ก.พ. 2554 - 12 ส.ค. 2564

 กรรมการธรรมาภิบาล บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

• 23 เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2551 - ปัจจุบัน

 กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 

 บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

• ปี 2537 - 2551 กรรมการและกรรมการบริหาร 

 บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการ

 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์

 ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร 

 โรงเรียนศรีสงัวาลย์ ของมลูนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร

 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชชนนี

• ปี 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ

 ศูนย์บริการคนพกิาร ของมลูนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร

 ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทรา

 บรมราชชนนี

• ปี 2551 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บจก.ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส

• ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก 

 มูลนิธิหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ

• ปี 2543 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บจก.บางกอก บีทีเอ็มยู

• ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก

  สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย ์

 แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ (สปอท.)

• ปี 2534 - 2537

 Investment Director บจก.ซิตี้แคปปิตอล

• ปี 2530 - 2533 ผู้จัดการ บจก.เงินทุนหลักทรัพย์ 

 ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย)
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นายพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล
และกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับริษทั
อายุ 69 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 69,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.065371

 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

 หมายเหต ุนับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.  

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้ คู่สมรส-นางสุภรณ์

 ธรีวณิชย์กุล จ�านวน 5,600 หุน้ หรือคดิเป็นร้อยละ 

 0.005260 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• บริหารธุรกจิมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• เศรษฐศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

• Advanced Course in General (Non-Life)  

 Insurance, Swiss Insurance Training Centre,

 Switzerland

• Marine Consequential Loss Insurance,

 Germany

• Insurance School of Japan

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program 

 (DCP) รุ่นที่ 129/2553

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 22 เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 25 ก.พ. 2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการธรรมาภบิาล บมจ.กรุงเทพประกนัภัย

• 1 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2559 - 2561

 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2554 - 2558

 กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกนัภยั

• ปี 2553 - 2558

 ผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2550 - 2552

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2544 - 2550

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายรับประกันภัย

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2543 - 2544

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2536 - 2543 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายประกันภัย

 ทางทะเลและขนส่ง บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 15 ธ.ค. 2560 - 11 ส.ค. 2563 กรรมการอิสระ

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

• 26 เม.ย. 2559 - 11 ส.ค. 2563 กรรมการ

 และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 18 ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน Chairman, Bangkok 

 Insurance (Lao) Company Limited

• 9 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน Director, Bangkok 

 Insurance (Lao) Company Limited

• ปี 2537 - 2539, 2542 - 2543

 รองประธานคณะอนุกรรมการประกนัภัยทางทะเล

 และขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย

นายซาโตรุ โอกุระ
กรรมการอิสระ
อายุ 53 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

15 พฤษภาคม 2563

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Bachelor of Laws, Nagoya University,

 Japan

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ไม่มี

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• 15 พ.ค. 2563 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน Non- Executive 

 Director, Asia Financial Holding Limited

• เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน Non- Executive 

 Director, Aioi Nissay Dowa Europe Limited

• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน Non- Executive 

 Director and SOOA (Senior Officer 

 outside Australia),

 Aioi Nissay Dowa Insurance Company

 Australia Pty Ltd.

• เม.ย. 2561- ปัจจุบัน General Manager, 

 Global Business Department, Aioi Nissay

 Dowa Insurance Company Limited

• เม.ย. 2552 - มี.ค. 2561 Risk & Reinsurance

 Coordinator, Aioi Nissay Dowa Insurance

 Company of Europe Ltd.
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ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผู้บริหาร
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
และกรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพนับริษทั
อายุ 58 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

22 เมษายน 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 4,613 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004333

 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• Doctor of Organization Development 

 and Transformation, 

 Cebu Doctors’ University, Philippines

• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

 สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ

 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.

• หลกัสตูรสดุยอดผูน้�าวทิยาการประกนัภัยระดบัสงู

 (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2563

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

 สถาบันวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที ่24/2560

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) 

 รุ่นที่ 3/2556

• การสมัมนาเชิงปฏบิติัการด้าน Cyber Resilience 

 Leadership Herd Immunity

 ส�าหรับคณะกรรมการองค์กรภาคการเงนิปี 2564 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสริม

 การประกอบธุรกจิประกันภยั

• Aon’s 16th Hazards Conference 2019, Australia

• From Science Fiction to Reality: Man and 

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

• CIO VMWare World Conference 2017, Spain

• New Forms of Risk Sharing and Risk Engineer, 

 SCOR, France

• Management Development

 Program - Fit for Expert Underwriting,

 Swiss Insurance Training Centre, Switzerland

• Management Development

 Program - Fit for Management, Swiss

 Insurance Training Centre, Switzerland

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation

 Program (DAP) รุ่นที่ 149/2561

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน 

 ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการ

 ผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 1 ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563

 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

 (รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่)

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561

 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559

 ผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2554 - เม.ย. 2555

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

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

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2550 - 2558

 ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2549 - 2550

 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2548 - 2552

 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2545 - 2549

 ผูจ้ดัการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2543 - 2545

 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• 16 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน

 Director Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

• 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง
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นางศรีจิตรา ประโมจนีย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
(เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565)

และเลขานุการบริษัท
อายุ 64 ปี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO):

16 มกราคม 2549 - 31 ธันวาคม 2564

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี):

16 มกราคม 2549 - 15 มิถุนายน 2563

เลขานุการบริษัท: มิถุนายน 2558 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 37,860 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.035559

 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

 (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด   

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
• M.B.A. University of North Texas, U.S.A.

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 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

การอบรม/สัมมนาจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Company Reporting

 Program (CRP) รุ่นที่ 18/2560

• หลักสูตร Board Reporting

 Program (BRP) รุ่นที่ 19/2559

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT)

 รุ่นที่ 31/2558

• หลักสูตร Company Secretary

 Program (CSP) รุ่นที่ 61/2558

ประสบการณ์การท�างาน
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

• มิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2564

 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

 เลขานุการบริษัท บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2549 - มิ.ย. 2564

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 บมจ.กรุงเทพประกันภัย

 

ต�าแหน่งในบริษัท/

องค์กรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

• เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน

 Director

 Bangkok Insurance (Lao) Company Limited

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของเลขานุการบริษัท
• มีระบุไว้แล้วในหัวข้อ เลขานุการบริษัท

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ 
กรรมการอิสระ 
และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564)

นายธงชัย อานันโทไทย
กรรมการอิสระและกรรมการธรรมาภิบาล
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565)
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
นายชัย โสภณพนิช

กรรมการ
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

นายสุวรรณ แทนสถิตย์

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

นางณินทิรา โสภณพนิช

นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

นายซาโตรุ โอกุระ

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นายธงชัย อานันโทไทย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565)

นายวีระศกัดิ ์สตัุณฑวบิลูย์ (ลาออกมผีลเม่ือวันที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564)

เลขานุการบริษัท
นางศรีจิตรา ประโมจนีย์

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช

กรรมการ
นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฎ์

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธาน
นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

กรรมการ
นายสุวรรณ แทนสถิตย์

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

นายวีระศกัดิ ์สตัุณฑวบิลูย์ (ลาออกมผีลเม่ือวันที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564)

คณะกรรมการธรรมาภิบาล
ประธาน
นางณินทิรา โสภณพนิช (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564)

กรรมการ
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล

นายธงชัย อานันโทไทย (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564)

(ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565)

นายวีระศกัดิ ์สตัุณฑวบิลูย์ (ลาออกมผีลเม่ือวันที ่18 กมุภาพนัธ์ 2564)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธาน
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน         

รองประธาน
นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์          

กรรมการ       
นายอานนท์ วังวสุ 

นายโสรัตน์ วงศ์อนันต์กิจ 

นายศุภชัย อัศวารักษ์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

นางศรีจติรา ประโมจนีย์ (เกษยีณอายมุผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2565)

คณะกรรมการลงทุน
ประธาน     
นายชัย โสภณพนิช 

กรรมการ   
นายพนัส ธีรวณิชย์กุล  

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน

นายเอกมล อังค์วัฒนะ    

นายศุภชัย อัศวารักษ์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

นางศรีจติรา ประโมจนีย์ (เกษยีณอายมุผีลเมือ่วันที ่1 มกราคม 2565) 

คณะกรรมการผลิตภัณฑ์
ประธาน    
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน  

กรรมการ 
นายยิ่งยศ แสงชัย   

นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ    

นายถิรธนา วิเศษภักดี  

นางสาวอุมาพร หวลบุตตา  

นายทวีวงศ์ โชติมณีนพพันธ์        

นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล 

นางณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา

นายยุทธชัย อัสสวาณิชย์ (แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 

นางสาวพัทธมน บุญมี (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) 
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คณะผู้บริหารและประวัติคณะผู้บริหาร

นางสาวปวีณา
จูชวน

นายจักรกริช 
ชีวนันทพรชัย

นายสุพัฒน์ 
อยู่คงพันธุ์

ดร.อภิสิทธ์ิ 
อนันตนาถรัตน

นายชัย 
โสภณพนิช

นายชวาล 
โสภณพนิช
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นายทัศพงศ์
บุศยพลากร

นางสาวลสา 
โสภณพนิช

นายธีรยุทธ 
กิจวรพัฒน์

นายย่ิงยศ 
แสงชัย

หม่อมหลวงชลิตพงศ์ 
สนิทวงศ์

นายศุภชัย
อัศวารักษ์
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ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ประธานคณะผู้บริหาร 
และกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 4,613 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004333 ของจ�านวนหุ้น

 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

  (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

เริ่มงาน
เมษายน 2528

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

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.

• หลักสูตรสุดยอดผู้น�าวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) 

 รุ่นที่ 1/2563

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 (วตท.) รุ่นที่ 24/2560

• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3/2556

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

อบรม/ดูงาน
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience Leadership Herd

 Immunity ส�าหรับคณะกรรมการองค์กรภาคการเงินปี 2564 

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

• 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

ประสบการณ์การท�างาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

•  มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

•  1 ม.ค. 2562 - ก.พ. 2563 กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร

 (รักษาการผู้อ�านวยการใหญ่)

•  22 เม.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2561 กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

•  1 ม.ค. 2559 - 21 เม.ย. 2559 ผู้อ�านวยการใหญ่

• เม.ย. 2555 - ธ.ค. 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่   

• ปี 2554 - เม.ย. 2555 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์การ

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

 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ปี 2550 - 2558 ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

• ปี 2549 - 2550 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนธุรกิจลูกค้าตรงรายย่อย

• ปี 2548 - 2552 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

• ปี 2545 - 2549 ผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

• ปี 2543 - 2545 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

องค์กรอื่นๆ

• 16 มิ.ย. 2564 - ปัจจุบัน Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. 

• เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

• 24 พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทยโอริกซ์ลีสซิ่ง

นายสุพัฒน์ อยู่คงพันธุ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 69,409 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.065191 ของจ�านวนหุ้น

 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

  (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564) 

 หมายเหตุ นับรวมหุ้นผู้ที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ

 ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 258 ดังต่อไปนี้

 คู่สมรส-นางวารุณี อยู่คงพันธุ์ จ�านวน 43,399 หุ้น หรือคิดเป็น

 ร้อยละ 0.040762 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

เริ่มงาน
สิงหาคม 2523 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

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

อบรม/ดูงาน

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

ประสบการณ์การท�างาน 
บมจ.กรุงเทพประกันภัย
• เม.ย. 2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
• 25 ส.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 
• ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ส่วนบริหารความเสี่ยงองค์กร
• ปี 2550 - 2559 ผู้อ�านวยการ ธุรกิจนายหน้า 
• ปี 2548 - 2550 ผู้จัดการอาวุโส ส่วนนายหน้า 
• ปี 2544 - 2548 ผู้จัดการ ส่วนนายหน้า   
• ปี 2537 - 2544 ผู้จัดการ ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

องค์กรอื่นๆ
• 2 พ.ย. 2555 - ปัจจุบัน Director, Asia Insurance (Cambodia) Plc. 
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นายจักรกริช ชีวนันทพรชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

• ไม่มี

เริ่มงาน 

สิงหาคม 2525 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สถิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม/ดูงาน 

• General Insurance & Insurance Management, IIAP, Philippines

• Alois - Alzheimer Scholarship, Munich Re, Germany

• MARSH Overseas Clients’ Course 2001, England

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

• เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจตัวแทน

• ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน

• ปี 2550 - ก.ย. 2558 ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร 

• ปี 2544 - 2550 ผู้จัดการ ส่วนลูกค้าตรง 

• ปี 2541 - 2544 ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทน 

องค์กรอื่นๆ 

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

 ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน

นางสาวปวีณา จูชวน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

• ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้าองค์กร

• พ.ย. 2556 - 2558 ผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจลูกค้าองค์กร 

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

นายชวาล โสภณพนิช 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 438,181 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.411553 ของจ�านวนหุ้น

 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

  (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

เริ่มงาน
มีนาคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• บุตรของนายชัย โสภณพนิช

• พี่ของนางสาวลสา โสภณพนิช

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

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

อบรม/ดูงาน
• Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France 

• Lloyd’s Asia Underwriters & Broker Forum, 

 Singapore College of Insurance (SCI), Singapore

• Customer Management Asia, Marcus, Malaysia 

• AIOI Insurance Seminar, AIOI Insurance, Japan  

• The 2004 Mitsui Sumitomo Re, Sumitomo, Japan 

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่

• 1 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย (รักษาการ)

• 28 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

• 22 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ส�านักบริหารแบรนด์องค์กร

• ก.พ. 2562 - 21 ม.ค. 2563 ผู้อ�านวยการ ส�านักประธานกรรมการ

• ม.ค. 2559 - ม.ค. 2562 ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย

• มี.ค. 2557 - 2558 ผู้จัดการ ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่  

• ปี 2555 - มี.ค. 2557 ผู้จัดการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย 
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นางสาวลสา โสภณพนิช
ผู้อ�านวยการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 523,425 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.491617 ของจ�านวนหุ้น

 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด

  (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

เริ่มงาน 

เมษายน 2554

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• บุตรของนายชัย โสภณพนิช

• น้องของนายชวาล โสภณพนิช

การศึกษา 
• Master’s Degree in International Affairs, Columbia University, 

 U.S.A.  

• Bachelor’s Degree in International Relations & Chinese, 

 Wellesley College, U.S.A.  

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

อบรม/ดูงาน
• Advanced Reinsurance Workshop - Munich Reinsurance   

 Company, Germany

• Business Interruption/Contingent BI, Scor Re, France

• P & C Reinsurance, France

• Munich Reinsurance Company - DART, Singapore 

• Reinsurance Seminar of the TOA, Japan 

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• ปี 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจนายหน้า 

• ปี 2559 รองผู้อ�านวยการ ธุรกิจนายหน้า 

• ก.ค. 2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส�านักบริหารสัญญาประกันภัยต่อ

• เม.ย. 2555 - มิ.ย. 2557 ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรกิจนายหน้า

องค์กรอื่นๆ

• 26 ก.พ. 2563 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน 

 บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย

หม่อมหลวงชลิตพงศ์ สนิทวงศ์
ผู้อ�านวยการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

เริ่มงาน 

เมษายน 2560 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

อบรม/ดูงาน
• 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

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 3 เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์กรอื่นๆ

• ปี 2551 - 2560 ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

นายยิ่งยศ แสงชัย
ผู้อ�านวยการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

เริ่มงาน 

มกราคม 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การศึกษา 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อบรม/ดูงาน
• Creative and Innovative Thinking

• Six-Sigma Black Belt

• Bullet Proof® Manager

• Finance for Non-Finance, Singapore

• Lean & Six Sigma Manufacturing

• ISO 9000 Lead Assessor, Singapore

• Statistical Quality Control Technique

• 7th Asia Motor Insurance and Claims Management Conference

• 4th ASEAN Insurance Summit

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

• ม.ค. 2561 - พ.ค. 2562

 รองผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ 

องค์กรอื่นๆ

• เม.ย. 2554 - ธ.ค. 2560 Deputy General Manager

 บจก.เอสเอ็มอาร์ ออโตโมทีฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย)
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นายธีรยุทธ กิจวรพัฒน์
ผู้อ�านวยการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

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

ประสบการณ์การท�างาน 

บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 2 ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน

องค์กรอื่นๆ

• ปี 2549 - 2562 ผู้จัดการภาค สายลูกค้าธุรกิจรายกลางและปลีก

 ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 

นายศุภชัย อัศวารักษ์
ผู้อ�านวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• 100 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.000094 ของจ�านวนหุ้น

 ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด 

 (Record Date) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)

เริ่มงาน 
กันยายน 2562

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
• ไม่มี

การศึกษา 
• M.A. Finance and Investment, University of Nottingham, England

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง การสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรม/ดูงาน
• e-Learning CFO’s Orientation for New IPOs

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 1 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

• ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

• 16 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน รองผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี (สมุห์บัญชี)

• ก.ย. 2562 - มิ.ย. 2564 รองผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

องค์กรอื่นๆ

• ปี 2550 - 2558, 2560 - 2562 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 บจก.ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)

• ปี 2558 - 2560 ผู้อ�านวยการ ฝ่ายบัญชี กลุ่มบริษัทเอสซี

• ปี 2547 - 2550 Service Delivery Manager,

 Finance Shared Service Center Asia Pacific, Royal Philips N.V.

ใบอนุญาตทางวิชาชีพ

• ปี 2539 - ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นายทัศพงศ์ บุศยพลากร
ผู้อ�านวยการ
(แต่งตั้งมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
• ไม่มี

เริ่มงาน 

สิงหาคม 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
• ไม่มี

การศึกษา 
• Master of Science, Actuarial Science, Boston University, U.S.A.

• เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม/ดูงาน
• 4th ASEAN Insurance Summit 

ประสบการณ์การท�างาน
บมจ.กรุงเทพประกันภัย

• 1 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน

• 1 มี.ค. 2565 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการ ธุรกิจลูกค้ารายย่อย (รักษาการ)

• 17 ส.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2565 รองผู้อ�านวยการอาวุโส ธุรกิจสถาบันการเงิน

องค์กรอื่นๆ

• ปี 2553 - 2563 First Vice President, Bancassurance Business 

 Management Department ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

• ปี 2552 - ปี 2553 Vice President, Bancassurance Business 

 Management Department ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

• ปี 2548 - ปี 2551 Assistance Vice President, Bancassurance

  Business Management ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 

• ปี 2546 - ปี 2547 Vice President, Business Development Department 

 บจก.ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต

• ปี 2544 - ปี 2546 Team Manager, Bancassurance Marketing 

 Department บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

• ปี 2541 - ปี 2543 Market and Operation Research Officer, Corporate

 Planning Department บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

นางศรีจิตรา ประโมจนีย์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (เกษียณอายุมีผลเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2565)

และเลขานุการบริษัท

นายสราวุฏฐ์ ดีสมบูรณ์
ผู้อ�านวยการ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564)

นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง
ผู้อ�านวยการ (ลาออกมีผลเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565)
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รายชื่อรองผู้อำานวยการอาวุโส
และรองผู้อำานวยการ

1. นางกรแก้ว เอี่ยมกุล

2.  นายกรรณสูตร หอมจันทร์

3.  นายกิติศักดิ์ สุริยรัตนพิมล

4.  นายไกรวุฒิ ชมภูโคตร

5.  นายจีรวงศ์ ตัณฑโชติ

6.  นายเจษฎ ทองประดิษฐ์

7.  นายชัยยศ ซุ่นฮ้อ

8.  นายชาติชาย อารยะวณิชกุล

9.  นางสาวฐิติพร บุณยัษเฐียร

10. นายณัฏฐจักษ์ สันตติลกกุล

11. นางสาวณัฐศรัณย์ วรรัตน์ปัญญา

12. นายถิรธนา วิเศษภักดี

13. นายทวี ขวัญทอง

14. นางสาวทัศนียา อุปลวรรณา

15. นายธีรวัฒน์ จะตุรวิทย์

16. นางเนตรนภิส พูลทรัพย์

17. นางสาวปราณี โกมลกวิน

18. นางสาวปัณฑิตา ปัญญามี

19. นางพรพิมล สุธาทิพย์กุล

20. นางสาวพรเพ็ญ ดีกุล

21. นางสาวพิศมัย วิพัฒครุฑ

22. นายพิสิฐ คิดเจริญสุข

23. นายพีระพัฒน์ ถาวรนิติ

24. นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล

25. นายไพศาล โวหเกียรติ

26. นางสาวภมรทิพย์ เพ็ชร์ค�า

 (เริ่มงานเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564)

27. นายภัทรดนัย อินทรพงษ์นุวัฒน์

28. นางภัทรพร เทิดชนะกุล

29. นางสาวภาวิกา รอดอยู่

30. นายยงยุทธ ตั้งตรงไพโรจน์

31. นางสาวรังสิมรัสมิ์ ทองดีค�า

32. นางสาวรัชดา วงษ์สมบูรณ์

33. นางสาวรัตยา ซิงห์

34. นางรุจิรัตน์ ปัญญาเกียรติคุณ

35. นางสาววงเดือน มีเพียร

 (เริ่มงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565)

36. นายวริต อันประเสริฐพร

37. นางสาววลัยลักษณ์ โภชกปริภัณฑ์

38. นางสาววิไล เลิศฤทธิ์ภูวดล

39. นายวิวัฒน์ ปัญญาเกียรติคุณ

40. นายวีระ วิโรจน์ศิรศักดิ์

41. นายศรายุทธ อภัยพิมพ์

42. นางสาวศศมน สันติสุข

43. นางสาวศิริรัตน์ โอจารุทิพย์

44. นายสถาพร ฤกษ์ดี

45. นายสมบูรณ์ การีกลิ่น

46. นายสิทธิกุล อารยเวชกิจ

47. นายสุชาติ สินสุริยะ

48. นางสาวสุธิดา มลิลา

49. นางสุมนา ตรงตรานนท์

50. นายอนวัช สายบาง

51. นายอลงกรณ์ กาศทิพย์

52. นางสาวอัญชลี ปกรณ์เลิศตระกูล

53. นางสาวอุมาพร หวลบุตตา

54. นายเอนก คีรีเสถียร

หมายเหตุ: ผู้เกษียณอายุมีผลเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565

1. นายเกียรติศักดิ์ ศิริลิขิตชัย

2.  นายจรัญ จงอุดมพร

3.  นายทรงเกียรติ นวลอ่อน

4.  นางวราภรณ์ ธนิสรกุล

5.  นายวิเชียร โมลีวรรณ

6.  นายสุรศักดิ์ ชูโต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอสิระจ�านวน 3 ท่าน โดยมีนายกองเอก เปล่งศกัดิ์ 

ประกาศเภสัช เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนีย์  

ธนวรานิช และนายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี    

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมร่วมกับประธาน

คณะผูบ้ริหาร ผูช่้วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่รับผดิชอบฝ่ายบญัชีและ

การเงินและเลขานุการบริษัท รองผู้อ�านวยการอาวุโสส�านักตรวจสอบ 

รวม 4 คร้ัง และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วม

ประชุมด้วย รวม 2 คร้ัง เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานการเงนิของบริษัทฯ พจิารณาสอบทานรายงาน

ทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจ�าปีของ 

บริษทัฯ ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัช ีเพือ่ให้ม่ันใจว่ารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าข้ึนอย่างถูกต้องตามที่ควรใน 

สาระส�าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ และมกีารเปิดเผยข้อมลู

อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเช่ือถือได้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

เพื่อปรับปรุง รวมทั้งการติดตามผลเพื่อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. การดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดของกฎหมาย พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบ

แผนการตรวจสอบของส�านักตรวจสอบประจ�าปี 2564 การสอบทาน

รายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของส�านักตรวจสอบเกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผล ตลอดจนการแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็และให้ข้อเสนอแนะ

แก่ฝ่ายบริหารในการติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็น 

ทีส่�าคญัตามรายงานการตรวจสอบ เพือ่ให้ม่ันใจว่าบริษทัฯ มรีะบบ

การควบคมุภายในทีด่ ีและมกีารปฏิบตังิานทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3. การดแูลไม่ให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พจิารณาสอบทาน

รายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจท�าให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

และเป็นรายการจริงในการด�าเนินธุรกิจปกติไม่มีผลกระทบ 

ต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

4. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พิจารณาและ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

แต่งตั้งนางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ นางสาวรัตนา  

จาละ และ/หรือ นางสาวสมใจ คุณปสตุ และ/หรือ นางสาวณริศรา 

ไชยสุวรรณ แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี

ส�าหรับปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 2,850,000 บาท 

5. การปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ดูแลและให้ข้อแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในด้าน

การบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุลอ�านาจ 

อย่างเหมาะสม การบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบที่อาจ 

มีต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการติดตามดูแลให้ม ี

การปฏบิติัตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีเพือ่สร้างความเช่ือมัน่

แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตาม

นโยบายการก�ากับดแูลกิจการทีด่ ีมรีะบบการควบคมุภายในอย่างเพยีงพอ 

มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็น

รายการปกติทางการค้า มกีารปฏิบตังิานถกูต้องตามกฎหมาย ข้อบงัคบั 

และระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รายงานทางการเงินท�าข้ึนอย่างถูกต้อง

ตามทีค่วร มกีารเปิดเผยข้อมลูเพยีงพอตามมาตรฐานบญัชี และมรีะบบ

การก�ากับดูแลกิจการที่น่าเชื่อถือ

(นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช)
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คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา มีหน้าที่ในการดูแล

สดัส่วน จ�านวน องค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมกบัองค์กร 

และพจิารณาสรรหาบคุลากรเพือ่ทดแทนกรรมการ ประธานคณะผูบ้ริหาร 

และผูอ้�านวยการใหญ่ ในกรณีครบวาระ ลาออก หรือกรณีอืน่ๆ รวมทัง้

ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการ 

ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้�านวยการใหญ่ ให้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบ ตลอดจนดูแลแผนการสืบทอดต�าแหน่งของ

ประธานคณะผูบ้ริหาร และผูอ้�านวยการใหญ่ เน่ืองจากการสรรหาบคุลากร

ที่มีคุณภาพมาด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญของบริษัทฯ จะช่วยผลักดันให้ 

วิสัยทัศน์และนโยบายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก�าหนด 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการท�างานให้

เกิดประสิทธิผล ดังนั้น ในปี 2564 จึงได้สรรหากรรมการบริษัท 1 ท่าน 

ทดแทนกรรมการบริษทัทีล่าออก เพือ่ช่วยก�ากบัการดแูลการบริหารงาน

ของบริษทัฯ พร้อมทัง้สร้างผลการด�าเนินงานทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูถ้อืหุน้

และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการสรรหามาจากบุคลากรภายนอก 

บริษัทฯ

(นายสิงห์  ตังทัตสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน

และสรรหา

รายงานคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา

คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที ่

ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั สมเหตุสมผล โดยพจิารณา 

ค่าตอบแทนจากปัจจัยภายในและภายนอก เปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ของบรษิทัฯ ทีก่�าหนดไว้ ดงัน้ัน การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการ

ในปี 2564 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาเหน็ชอบให้ก�าหนดค่าตอบแทน

เป็นจ�านวนเงิน 16 ล้านบาท เท่ากับปี 2563

ในปี 2564 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหามีการประชุม 

2 คร้ัง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร

ไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้ เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัหลกัธรรมาภบิาลเป็นอย่างยิง่ 

เน่ืองจากเล็งเห็นว่า ระบบธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการองค์กร

อย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ 

สิง่แวดล้อม  เพือ่พฒันาการบริหารจดัการของบริษัทฯ ให้มีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล อันเป็นการสร้างความม่ันใจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ผูท้ีเ่ก่ียวข้องทกุฝ่าย น�าไปสูก่ารสร้างความเจริญก้าวหน้า

ในเชิงธุรกิจ ที่ก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ�านวน 

3 ท่าน โดยมีนางณินทิรา โสภณพนิช เป็นประธานคณะกรรมการ 

ธรรมาภิบาล นายธงชัย อานันโทไทย และนายพนัส ธีรวณิชย์กุล 

เป็นกรรมการธรรมาภบิาล วาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี มหีน้าทีรั่บผดิชอบ 

ในการพิจารณาก�าหนดและทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ ก�ากับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีพร้อมทัง้เสนอแนะ 

แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในปี 2564 คณะกรรมการธรรมาภิบาลได้จัดให้มีการประชุม 1 คร้ัง 

เพื่อติดตามการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุป 

สาระส�าคัญ ได้ดังนี้ 

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการให้มี

ความเหมาะสมและเป็นปัจจบุนั โดยเพิม่เตมิอ�านาจอนุมตัดิ�าเนนิการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะกรรมการบริษัทฯ เพิ่มหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพิ่มแนวปฏิบัติ 

เร่ืองค่าอ�านวยความสะดวกและการว่าจ้างเจ้าหน้าทีรั่ฐ/พนักงานรัฐ 

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และประกาศ

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(“คปภ.”) รวมถึงเป็นการยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจให้ 

เกดิความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้างผลตอบแทนและเพิม่มลูค่า

ระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น 

2. พิจารณาทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาปรับใช้ตาม

บริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

มผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว และสร้างคณุค่าอย่างยัง่ยืน พร้อมทัง้

เปิดเผยข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี/รายงานประจ�าปี 

(แบบ 56-1 One Report)  

3. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน 

(I Code) ให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินการลงทุน ตลอดจน 

หลกัปฏบิตัทิางด้านธรรมาภบิาลทีเ่ปลีย่นแปลงไปทัง้ในระดบัประเทศ

และระดบัสากล โดยเพิม่เติมแนวทางการด�าเนินธุรกิจด้านการลงทนุ

แบบยั่งยืน ซึ่งพิจารณาจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 

หลักธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษัทที่ลงทุน

4. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ ีส่งผลให้บรษิทัฯ ได้รับผลประเมนิการก�ากับดแูลกจิการ

ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ประจ�าปี 2564 (Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies: CGR) ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย ระดับ “ดีเลิศ”  

5. พิจารณาทบทวนจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และการอบรมความรู้เร่ืองจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ

6. พิจารณาผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม โดยให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

สงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี 

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 

ควรให้การสนับสนุนและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนต่อไป

7. พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ กรรมการ

รายบคุคล และคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 คร้ัง เพือ่น�าผลประเมนิ

มาใช้ส�าหรับพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป 

8. ก�ากับดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อย่างโปร่งใส โดยค�านึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

ทุกกลุ ่ม ส ่งผลให ้บริษัทฯ ได ้ รับผลการประเมินคุณภาพ 

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดโดยสมาคม 

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เท่ากับคะแนนเต็มร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่อง

ถือว่าอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 

คณะกรรมการธรรมาภบิาลของบริษทัฯ มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาระบบ

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความ 

รับผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่ส่งเสริมและยกระดบัมาตรฐาน

ใหบ้รษิทัฯ มหีลกัการก�ากบัดูแลกจิการที่ด ีเปน็ที่ยอมรบัในระดับสากล

ต่อไป

 (นางณินทิรา  โสภณพนิช)

ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
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รายงานทางการเงิน
และงบการเงิน



คณะกรรมการบริษทั กรุงเทพประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) เป็นผูรั้บผดิชอบ

ต่องบการเงินของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี งบการเงนิดงักล่าว

จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่ รับรองทั่วไปในประเทศไทย 

โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�า่เสมอ

และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการที่สมเหต ุ

สมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 

อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มีและด�ารงรักษาไว้ซึง่ระบบควบคมุภายใน

ที่มีประสิทธิผล และระบบบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสมและ 

มปีระสทิธิภาพ เพือ่ให้มัน่ใจอย่างมีเหตผุลว่า การบนัทกึข้อมูลทางบญัชี

มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอต่อการดูแลรักษา

ทรัพย์สิน ป้องกันการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติ การเปิดเผย

รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรือทีอ่าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้    

มกีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยมอบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแล 

(นายชัย  โสภณพนิช)

ประธานกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏใน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ 

บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถให้ความเช่ือมั่น 

อย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป และแสดงความเหน็ว่างบการเงนิ

แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้อง 

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ซึ่งผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของ 

ผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด 

(มหาชน) (“บริษทัฯ”) ซึง่ประกอบไปด้วย งบแสดงฐานะการเงนิทีแ่สดง

เงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทนุ

เบด็เสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด

ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ

หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี 

ที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท กรุงเทพ

ประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันเดียวกันของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ 

รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ 

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า

มีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของ 

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนทีเ่กีย่วข้อง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้าน

จรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�าหนดน้ันด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่า 

หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ 

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตาม

ดลุยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน

ส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ 

การตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย  

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมา 

เพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ 

ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�าหรับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเร่ือง

มีดังต่อไปนี้

รายได้เบี้ยประกันภัยรับ

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้เบี้ยประกันภัยรับจ�านวน 24,511 ล้านบาท 

บริษัทฯ รับประกันภัยจากผู้เอาประกันภัยรายย่อยผ่านนายหน้าและ

ตัวแทนและมีกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ�านวนมาก โดยอาศัยระบบ

เทคโนโลยแีละสารสนเทศในการค�านวณและบนัทกึการรับรู้เบีย้ประกนัภยัรับ

เป็นรายได้ ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบรายได ้

เบี้ยประกันภัยรับว่าได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องและเกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าได้ประเมนิและสุม่ทดสอบการควบคมุทัว่ไปของระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศที่ เกี่ยวเน่ืองกับการบันทึกรับรู ้ เบี้ยประกันภัยรับ  

สุ่มทดสอบข้อมูลหลักในรายงานที่เกี่ยวเน่ืองกับเบี้ยประกันภัยรับและ

สอบทานข้อมูลกรมธรรม์และรายการสลักหลังกรมธรรม์ที่บริษัทฯ  

ออกในระหว่างปีและภายหลังรอบระยะเวลารายงาน นอกจากน้ี 

ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เบี้ยประกันภัยรับแบบแยกย่อย

ตามประเภทการรับประกันภัยและสุ่มทดสอบรายการปรับปรุงบัญชี 

ที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

 

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีส�ารองค่าสินไหมทดแทนจ�านวน 

7,689 ล้านบาท (แสดงเป็นส่วนหน่ึงของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัย) 

ส�ารองค่าสนิไหมทดแทนเป็นประมาณการส�ารองในส่วนของความเสยีหาย

ทีเ่กิดข้ึน ทัง้ทีไ่ด้รับรายงานแล้วและยงัไม่ได้รับรายงาน ส�ารองดงักล่าว

ค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งเก่ียวข้องกับข้อสมมติ 

บางประการทีต้่องใช้ดลุยพนิิจอย่างสงูของฝ่ายบริหารในการประมาณการ 

ส�ารองดังกล่าว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อความเพียงพอของ

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน

ข้าพเจ้าได้ประเมินและสุ ่มทดสอบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ที่เก่ียวข้องกับการบันทึกส�ารองค่าสินไหมทดแทน ประเมินและ 

สุ่มทดสอบข้อสมมติหลักและการค�านวณส�ารองค่าสินไหมทดแทน  

สุ ่มทดสอบข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมกับแฟ้มสินไหมรายใหญ่ 

วเิคราะห์เปรียบเทยีบข้อมลูความถีข่องการเกดิความเสยีหายและมลูค่า

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยต่อครั้ง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้จัดให้มี

ผู้เช่ียวชาญสุ่มสอบทานแบบจ�าลองในการค�านวณส�ารองค่าสินไหม

ทดแทนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ

จ�านวน 1,457 ล้านบาท (ก่อนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึน) ในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ

เกิดข้ึนส�าหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว ผู้บริหารต้องใช้

ดลุยพนิิจในการพจิารณาการเพิม่ข้ึนอย่างมีนยัส�าคญัส�าหรับความเสีย่ง

ด้านเครดิตของลูกหน้ีแต่ละราย และการพิจารณาเลือกข้อสมมติที่ใช ้

ในแบบจ�าลองการค�านวณผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ อาท ิอตัราส่วน

สูญเสีย อัตราผิดนัดช�าระ เป็นต้น การประมาณการดังกล่าวเกี่ยวข้อง

กับการคาดการณ์และมีความไม่แน่นอน ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อ

ความเพียงพอของค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึน

ส�าหรับเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับแบบจ�าลองการค�านวณค่าเผื่อ 

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดข้ึนและการจัดช้ันตามการเปลี่ยนแปลง 

ความเสีย่งด้านเครดติของลกูหน้ี ประเมินและสุม่ทดสอบการจดัช้ัน และ

ทดสอบข้อมูลที่น�ามาใช้ในแบบจ�าลองการค�านวณค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ทีเ่กีย่วกบัอตัราส่วนสญูเสยี และอตัราผดินัดช�าระหน้ี 

รวมถึงทดสอบการค�านวณตามแบบจ�าลองดังกล่าว

 

มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัทฯ มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่มิใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนที่จัด

ประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เงนิลงทนุดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคายตุธิรรมจ�านวน 3,125 ล้านบาท 

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน 

การพจิารณาเลอืกใช้วธีิการประเมินมูลค่า แบบจ�าลองทางการเงนิ และ 

ข้อสมมติต่างๆ ในการประเมินมูลค่า อาทิ อัตราการเติบโตของธุรกิจ 

อัตราคิดลด เป็นต้น การประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ

การคาดการณ์กระแสเงนิสดทีแ่ต่ละกจิการจะได้รับซึง่มคีวามไม่แน่นอน 

ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ท�าการสอบทานความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่า 

ประเมินแบบจ�าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เลือกใช้  

สุ่มทดสอบข้อสมมติที่ส�าคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม โดย 

การเปรียบเทยีบกบัข้อมลูอตุสาหกรรม ข้อมูลผลการด�าเนินงานทีเ่กิดข้ึน

ในอดีตและแนวโน้มในอนาคต และทดสอบการค�านวณมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน 

ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและ

ข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือมั่นในรูปแบบใดๆ 

ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผดิชอบของข้าพเจ้าทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงนิคอื 

การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นน้ันมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับ

งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ 

หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ 

หรือไม่ หากในการปฏบิตังิานดงักล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมลูอืน่แสดง 

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงาน 

ข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

 

ความรับผิดชอบของผู ้บริหารและผู ้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแล 

ต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ี

โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรับผดิชอบ

เกีย่วกับการควบคมุภายในทีผู่บ้ริหารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถ

จัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิ ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมนิความสามารถ

ของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับ 

การด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีร่ืองดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชี

ส�าหรับกิจการทีด่�าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่ผูบ้ริหารมคีวามต้ังใจทีจ่ะเลกิ

บริษัทฯ หรือหยดุด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนือ่งอกีต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการ 

ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง 

สมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของ

ข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงู 

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน

การสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอนัเป็นสาระ

ส�าคญัทีม่อียูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงอาจเกิดจากการทจุริต

หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหต ุ

สมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ 

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก 

การใช้งบการเงินเหล่านี้
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รัชดา  ยงสวัสดิ์วาณิชย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า 

ใชดุ้ลยพิ นิจและการสัง เกตและสงสัยเยี่ ยงผู ้ประกอบวิชาชีพ 

ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก 

การทจุริตหรือข้อผดิพลาด ออกแบบและปฏิบตังิานตามวธีิการตรวจสอบ 

เพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่าน้ัน และได้หลกัฐานการสอบบญัชี

ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

ส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก 

ข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด 

การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล 

การแสดงข้อมลูทีไ่ม่ตรงตามข้อเทจ็จริง หรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น 

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับ

กิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน 

การสอบบญัชีทีไ่ด้รับว่ามีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคญัทีเ่กีย่วกับ

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างม ี

นัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเน่ือง

หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ 

ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของ

ข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรือหากเหน็

ว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น 

ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้

บริษัทฯ ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม 

รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงนิ

แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลในเร่ืองต่างๆ ซึง่รวมถงึ

ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น 

ที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญ 

ในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากับดแูลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏบิตัิ

ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่ก่ียวข้องกับความเป็นอสิระและได้สือ่สาร

กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่า

กระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้

พิจารณาเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน 

ในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า 

ได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือ

ข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์

ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าว 

ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ 

ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์

ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้
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ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิน

   
2564 2563 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง        
  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.75 0.86 0.79 

  อัตราส่วนหมุนเวียนเบี้ยประกันภัยค้างรับ (เท่า) 8.49 8.24 7.66 

  ระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ (วัน) 42.38 43.69 47.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร        
  อัตราส่วนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ (%) 102.22 99.76 109.56 

  อัตราการจ่ายค่าสินไหมทดแทน (%) 72.06 56.40 54.07 

  อัตราก�าไรขั้นต้น (%) (2.20) 12.75 8.06 

  อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย (%) 30.45 31.14 37.12 

  อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%) 3.23 3.25 3.59 

  อัตราเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 0.49 0.48 0.44 

  อัตราก�าไรสุทธิ (%) 6.27 16.55 16.50 

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.34 8.82 7.44 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน        
  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) 1.81 5.50 4.72 

  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) 10.58 13.11 16.13 

  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (ครั้ง) 0.27 0.28 0.25 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน        
  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  (เท่า) 0.93 0.96 0.85 

  Policy Liability to Capital Fund  (เท่า) 0.57 0.59 0.50 

  อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (เท่า) 2.11 2.05 2.15 

  อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย (เท่า) 4.27 3.93 5.51 

  อัตราส่วนส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.52 0.51 0.54 

  อัตราส่วนเงินส�ารองต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.33 0.34 0.32 

  อัตราส่วนเงินส�ารองต่อสินทรัพย์  (%) 17.31 17.33 17.41 

  อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 151.21 59.03 60.82 

ต่อหุ้น        
  ราคาตรา  (บาท) 10.00 10.00 10.00 

  มูลค่าหุ้นตามบัญชี  (บาท) 308.24 284.99 291.38 

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท) 9.92 25.41 23.02 

เงินปันผล (บาท) 15.00 15.00 14.00 

อัตราการเจริญเติบโต        
  เบี้ยประกันภัยรับ (%) 7.23 8.80 21.26 

  ก�าไรจากการรับประกันภัย (%) (118.14) 62.27 (20.87)

  ก�าไรจากการลงทุน (%) 10.12 (16.25) 23.29 

  ก�าไรก่อนหักภาษีเงินได้ (%) (65.27) 15.22 0.02 

  ภาษีเงินได้ (%) (88.31) 50.74 (11.58)

  ก�าไรสุทธิ (%) (60.97) 10.37 1.85 

  สินทรัพย์รวม (%) 6.72 3.80 (5.43)
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